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ΜΟΝΊΙΤΟΜ. 

ΙΝ οοπίοχία Οάγϑββθθϑα ἀθβουθοηο 5θοι] βυηγιι5 οαϊϊο- 
θη) ΟΧΟΠΙΘηβεη ἃ. 1800. Εχ θαάθπι δαϊοπα τοροίϊν!- 
Ὧγ115 ν 1. Ἰθοίί. οοἄ. Η41]. ὅ074. πηᾶρηα σαὶ οἰτὰ ἃ Η. 
Ῥούβοπο δποίαζαβ, 1115 ἰηςοΥ ΓΘ χυπιι5 βου ρύπταμι οοά. 
ΨΝ68Ρ. φυδῃλ 6 ΠΊΔΡΡΊΠΘ ΘΧΘΙΠΊΡ] ΑΙ 15 ΑἸΑΙηὶ ἃ. 1δ94.. ἴῃ θ1}- 
Πούμθοα 56 ΘΠ 1551η}1 1)ιιοῖβ ΝΊΠΊΔΥΊΘ ἢ 515 Ουβίοα 1 ρΡῈΒ]οὶ 
7115. ἴϑοῖέ ΨΠΠΟΙβοπιβ ἢ Π106110 οἱ {ἀέα]ιι5, “ ΕΠ Ρ βίο]δ 
““ ΨΙΠΊΔΥΙΘΉ568᾽ Τιοὶ 1788. 45, ἨΠΒ Ὀγδν θη αἰ σαπΊ ΠῚ] 
πού 181 ΔΙΊ πλιι5, Ἡ ογηΐδηα ἴῃ Ρ]Θυβαιια ἔγοῦϊ απιοίου!- 
ἰαΐο. 

1)6 500}115 σοῃϑαυϊαίαν ΒΔ ηη] ργείδεϊο, βέδεϊπι τὸ- 
οαάἀοπηάδ. 

[η ΒδίγδοΠποιηγομηδοῖα οὐ Η Ὑπιηΐβ Γθοθηβίοπθιι Υ70]- 
ἤδηδπὶ Δἀορίαν 1115. 



ΔΑ ΟΊΙΜΌΘ ες 

“οὐθο ὔξσν πον οὔποθ ἔς ΩΝ ιν ΝΟ ἡ 
εἰἀγεθθαο: ἀφοθῖδο ποῦ χῦξ. ΟΒΣ αὶ ὑπῦχα 

ἜἜ ε "τ ΠΩ ΦΌΒΟΣ θὲ ΒΕ μὰ ἥκω ἢ 

ἤο αιογιαὐνγὰ διε  κιτον ΡΟ. ὀλβλοον τα τ 
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ὑρϑνμεα 911 ὐνύα ἢ πῇ οαρτὴ 
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ἙΟΟΙΓΑΊΤΊΤΟ 

ΟΟὈΙΟΙΒ ΗΠΑΝΙΕΙΑΝΙ ὅθ74 

ΟΜ 

ΟΌΥΒΒΕΑ ΕΠΙΤΙΟΝΙΒ ΕΒΝΕΒΤΙΝ ΖΥ 1760. 

----- .-«««ἀαὔὐὐ. Ὁ 

ΑΝ ΤΕΘΙΑΜ δά ναιῖαβ Ἰθοϊϊοπος οποίαπααβ Θοσράθμηι5. ΠΟΠ 
δΔὮΌ5 γὸ [Ὀγίαβθο οὐϊί ααδοάδηι 46 σοα!οὶβ μαθιία οἵ πᾶ ο]6 ΡΓοΐαυι. 

Οὐοὐοχ οϑί ΠΙΘΙΏ ὈΓ Δ Πδοοιι8, [ὈΥΠηδ. ααδγὴ 1η ἔΌ]1ο νοοσδηΐ, ΤΠ ΠΟΥΙῚ; 
αποά δα ΔΙ] πη βο]Ποοὶ οἱ Ἰδ πἀ! μουὴ αἰπηρί, ΑἸάϊπο Ηοτο- 
ἀοίο 51121}}15. Μοιθταπα ογαβϑα οί οἵ ἤττηδ, 566 Δ] δ η6ο ρΡίπ- 
Βαϊδ : πη66 Πί, τιῦ ΒοΠο Ια αιοοάδμπι Ἰθοῖα αἰ ΗΠ ΟΙΠοτὰ 51ηΐ, αιιεράδηη 
ΤΏΪΠῚ18 ΘἰορϑηΐοΥ βουϊρίδ. Ρ]ΘΡ πη τι6 γΘ1Ὸ δὲ ἰθχίιβ δὲ βοβο]α ηἰ- 
[146 βιιπέ ὀχαγαία. "Γοίιιβ ῬΥΠΊΟ, τὰ ΟΡΙΠΟΙ, ᾿1Π0 ἴθποῦο ἰθχίιβ ἃὉ- 
ΒΟ ταἴτ15 οϑύ ἢ ἀοὶπάθ βοβο]α Δα αϊΐα, Θαἀθηηθ δῃ ἀἄϊνογϑα ΤΠ8Π11. ΠΟῚ 
Θογίο ἀἸΧουη. Νοαμο ἰἃ βᾷπο τη] τὴ τοίουί, ουμπη βδίῖβ οοῃβίοί, 
ἸΠΠ1115 Π1|5511 οἵ ΘΟΉ8110 ἑοίππι ΜΘ. φΟΠΟΙΠΠΑἰΠΤῚ 6586. Ῥδιιοὰ ατι- 
ἄαπὶ θοπε ποίξο ΠΙΔΥΡῚΏΙ Ἰηϑι1ηΐ, ΟΘίουῚβ ΥΘοθῃ ΙΟΓα αυμάριῃ, τ 
ΟΟἸΠΡῸ οχ ἸἸ]πιου 5 ΘΟ οο, 41 οϑῦ σαι ον ἤδνοβοθηβ, 5βοά ΘΧΊρῖο ἴη- 
ἰογυνα ]ο γϑοθηίογα. υοίαιιοί ν6] οπηθηάαίίζοποα νοὶ ποΐδο πηα]ίο 
ΓΘΟΘΠΓΠΟΙῸΒ5 νἹἀθηΐαγ, 6 115, ΑΔ {11Π} Π}1Π}1 ΘΟΙΡ Γι ουῖῖ, βθά τ]ὸ 
ἸΠΟΠΘθο. ϑ'6α ᾿ΉΡΥΪΠ}15 [ΘΠ ΘΠ τὴ οϑῖ, ὉΡῚ Βοα]ρ6}]ο οἱ σαβιιγα ἴοχ- 
ἴπ|5. Μγτι δἴ111, 5606 ΟἸΠΠΟΙΠ]ΠΠλτιτ οθ56 οι αΐουβ φοίαίοη αἸρπο- 
500, Ῥοβί συαβισδῖη θηϊη, Πθγαγιιμι ἀϊνογίϊα [8 δ ΓΑΙ Θηζ} 1 - 
ΤΟΥ μη, αὖ αἀἴνουβοβ αἰ νου ΓΙ ἸΩΒΠΙΠΙΗΙ ΟΠαγδοίθγαβ ῬΓΟΥΒΙΙ5 
οοηδιπάδηί, Θιιοοῖγοα, νπΙ ἢ Τὴ6 1] ΡΟ γα τ ΠῚ ΒΡΘΓῸ, ΒΟ ὶ 
ῬΥΙΠΙδ5 ΧΆ Πτ15. ΘΠ] ΘΠ  Π]ΟΠΘ τ τοοθητὶ, ἀπὰς τϑοθηζὶβ 1Π ΓΟ ΡΟΪΔ ΟΠ ΘηῚ 
ῬΥΙπηδ (Ἰθι]. Μοὶ ρου ἰββίνηιιβ μαπα ῥαιῖββο νἱἀοίτσ ΞΟΠ] 185- 

ἴοβ; 8 ΘῃΪηη ῬΥΘΘΟΙΡι5. οδὲ ϑιηθπάαίου ἴῃ 5 ὁ. 8. ΨΟΓΒΙ5, ατιε 
νΟΪ βιηρΙοχ σ᾽ νοὶ] ἀμρΡΙοΧ σσ ΡΓῸ ΤῸ Δ τηΐ. 15. ἔΌΤῸ ΒΘΙΡΟΙ αἷ- 
ἴογιαπὶ δ α1ι. Δ] αιια πο αυάθην ροβιι!αηΐο χπθίτο, ΒΦΘΡΙΛΒ. ΨΟΙῸ 
Τοδραρηΐθ. Ἠΐης οοάϊοοπι ἀροίμηο ἰουτῖο βοοιΐο ααβουῖθις (ας. 



ΕΊΕΙΝ 

μετῦ 5, ἢθο αυϊοαιδη ἤαθθο, αιοά οοπίγαάιοαη. ΠΠΠπ4 ποίαπάιμη, 
ΒΟΓΙΡΙ ΠῚ 6586. ΟἸΠῚ Ἰᾶγη αἀἸΙΓΔΥῚ σοθρύιιη δϑβϑῖ, αἴσιιπ ἰοΐα δά ἰὰ- 
[5 δὴ Ἰηΐγα Ῥοηὶ ἀθθογοί. ΝΟΒΙΓῚ θηϊπὶ ἰθχέιϊιβ τηθᾶϊα αφυδάδμι να 
ΠΟΘ 1 ; οὐ] 15 Θχθηρία δἰϊψαοί ἴῃ οοἸ]δοηθ νυ] θθ]5. [ἢ 50} 0}115 
ΙΧ πιβατιδη Ἰοΐα, απο 5. βου ρίιπι νοσδμηιι5, 110 τηοάο οοἸηρἃ- 
τοί. ῬΟΥΤῸ ΡΟΥΘ ΠΘ5 ΟΠΠΘ5. ΟἸΓΙΟΒΘ Θποΐίδγο ῬΑΓΠ ΠῚ ΠΠΘΘΓΙΙῚ 
Παιὰ ἀἰιχὶ; 5815 νΘΥῸ τητ]185 π16 6 1556 σθου, τππεΐθ οοα]οἰβ Ιηρ6- 
Ὠ]ΠΠῚ ῬΟΥΒΡΙΟΙ αιιθαῖ. Τ]ΡΙοηη 6 θηΐτ ναυῖθ ἰδοίἰοπὶ ΠΡ γατῖο- 
ΤΌ] ΘΥΤΌΥ Δ 6551, ΘΟΥΤ τ ρίθαγη ἢ 6 161 βουνανὶ. ἘΣΧριηρία νιάθ 
λ΄. 634. μ΄. 54. Ηῖΐς οἴϊδιη οοάοχ, αὖ 14 ΟὈΙΓΘΙ τπόπθδμηι, οοἰ]δέξιι5 
εϑί ἃ  ἭΟΜΑ ΒΕΝΤΙΕΙΟ, 566 πορ]ρθηΐοι δἀιϊηοάϊμη. Ν]185 
ΘΠ1Π, ΟΟΥΐΘ ΓΓΙΒ5ΙΠ1885 6115 ἸΘΟΠΟΠ65, ΡΓδοίθι' 688, ατι85 ἴῃ ἰοχία ἴη- 
ψϑηϊοθαΐ, οποίανις. ϑ'8εα ἤπριη ργείδμπαιϊ ἔδοίδιη, Ροβίαιδιηη 866]- 
ἄοτο, ἰοῃρδ Ῥπγα Ἰῃ Ῥυ]οΥΊθι15 ΠΟ γ15 ΒΟ ΠΟ] 1 6556 ᾿ιβα 16 δα τηθα!ππῃ 
γΟἰ ΠΏ] 15, Ῥϑιιοϊογα θη 48. 6588. 1π Ῥοβίβιιουῖθιιβ ; ἸΏ ῬΟΒΙΓΟΘΙΙΪΒ 
ῬδιιΟΙΒΒ1Π18. 

ΒΙΟΗΑΒΌΠΞ ῬΟΗΒΟΝ. 

ὡς ὦ» 



ΡΒΗΔΒΑΤΙΟ 

ΡΗΙΠΙΠΡΡῚΙ ΒΟΤΡΤΉΥΉΜΑΝΝΙ. 

ἐποστς.»... . 

ΟΥΝ δμπο Ῥγδοίθυϊίο ἀπά τιχη 111 ῬγΟπηβθα Π|45 ΑἸΩΡτοβίδηα 
οαπη Δ] βοίο βο ΠΟ Ιου δά Οὐ γββθᾶμῃ), αι Μαϊιβ 6 οοδά. 6]115- 
ἄδιη ΒΙΒ]οΙ Προς σΟηροββοῦδΐ, 106 }10 δ Ποβ {Γδηβγηἶβϑα οβϑοί, πὰ 
βίδίιιη. ἸΏ 16 }}Π]ρ Ἰθαπηιι5, (ἀθυΠΔ ΠΟΥ ΠῚ τα ΧΙ Π6 6856, ΟΠ] ηΐα 4186 ἴῃ 
ἰδιλῖδα πη 115. νΟΪ πη] π6 οἵ ΠΟΠΉἶβΪ ΤΠΔΡῸΏΟ Ῥτοίϊο ΘΟΙΏΡΔγαη4ο, δά 
ΤΘΩῚ ΟΥΙΓ]ΟΔΠῚ οἱ ῬὨ]]Ο]ορίοαηι βρθοίδυθηϊ βΘΡΑγΆγΘ δὲ ΘΠ ρΪν]5- 
ΟἸ]Ο 1π ῬΑΓΑΒΙΠΟΓθιὴ ΠΡ τιη ἐΓδηβίοσγο. ΟἸΔΠῚ ῬΓΟΝΙΠΟΙΔΠῚ βιιᾶϑιι 
ΔΙΠΙΟΟΓΙΙΠῚ 1Π ΓΘ Β.1Β0ΘΡΙ. Οὐμηαιιθ ΤῈ ΠΟΠά ΠῚ 5.15 οχϑιηϊηδία 
ῬαΐΔΓΘΙῚ ᾿πίγἃ ῬΑΙΙΘΟΥΊΙΠ ΠΠ]ΘΠΒ1 ΠῚ βρδίμιηι ἤουὶ ἤος ῬΟββ6, Ρορυ- 
Ἰὰπὶ ᾿ἰογαϊιη 46 ἤος χτηθὸ φοῃβ]ο ΟΘΓ ΠΟΙ͂ΟΙ οἰδίϊη) ἔθο. Μοχ 
δαί [0]115 ΓΓΔΗΒΟΙΙΡ(ΙΒ 14 ἔλ 0116. βθῃτθθδμη), βοῃο]α ἰδία, 4ι8η- 
ΟΌΔΙῚ 5110 Χ]ΘΡΟ ΠΟ ἀρϑιιαΐα οἱ αἰρμπα τπαιιθ 48. ῬΌΘΙΠΙΟΙ }τὶ5 
ἴαοϊα οϑβθηΐ, ἰἀῃΊθη, αιοά Μαῖιβ ρυΐζαθαΐ, οἴ ὙἹ]ΟΙβοπίδη15. 115 
ΠΟῊ Θ586 ΘΟΠΠΡΑΓΔηὯΔ, ΟΟΥ8 ῬΓῸ Π]0]6 βιιᾶ βέι]οβὶβ βα ἰβέδοοτο ΠΟἢ 
ῬΟΒΒΘ: τπη46 γοΥ  θ ἢΘ ΘΧρΡθοίδοηθη [Ἀ]] θη. Τίδαιιθ οοηβι- 
Ἰλαγη ΠἸθιιη] ΠῚ Πα] θη Τ]λ [Δ], 561 ΔΙΊΡ]ΪΑΥΪ, ΠΡΩ 6 ΓΘΡΘΕΠΟΠΘΠῚ 
τΔηΐιγ ΑἸ ὈΓΟΒΙΑΠΟΥΊΙηῚ 1Π]ΠΟΓι), 56 ΒοΠο]οσιαι ΠΡΓΥΙ ΠῚ ἴῃ Οαν9- 
5681}, αἸϑῃΓα}} σὴ αΠἀθπ ΠΡ ροββοῖ, Ρ] θη ἰββιμηιμ ἄδγο οοῃ- 
5ὅπ{π|, ΡΥ) ΘΗΪΠῚ οχορρία Ῥουύβοῃὶ Ηδυ]οίαπα 4185 ῬΑΓΕΠῚ 
αυϊάθηι, αὐ ἀρραγοΐ, οχ ᾿ἰβάθῃι βοῇ 5 ἴθ ΗΔΥ]οΙδ πο ΘΔ σΟαϊοο 
Οὔ 15, ΡΥ πὰ ΟΧ 8}115 ΘΟΠΒΙ ΠΏ ]Πθι15 ἱπ 10 βοῖὸ ΟΟΠΒΘΡΥΔ.]5, ΒΕ] ρία 
δῖ, δ ῬΡᾶγίθβ νοοδηάα οιᾶηῖ, ΤΩΙ ἴῃ οΟΙ]δοίοπο ὑγευϊογιηι 
αι185 νΟΟΔΙῚ βοϊθηΐ βομο στὴ ῬΘΥΒΕΘΡΘ Θϑθπ), ἡ ἴῃ ΑἸΏΡτο- 
518}}18. ἰπνθηϊ: πηθ 115 4180 οΟἰ]ροίίοηὶ 11}1 ῬΘΟΙΠΠτῖα οβϑοηΐ πο5- 
ἔσαν ΠΥ.) ΘῸ ἸΏ] ΠῚ15 ΟΑΓΘΥΘ ῬΟΒ56 Ἰηζ6 ]οχὶ, ψαοα Π]Π1πι5 οεϊαμ ὃχ- 
ΘΙ Ϊα ἴπ ῬΟΥΡΔΙΙΘΟΥ τ χπδηϊθιι5 βαηΐ. Ἰθῃϊαιιθ οὐπὶ οοπβίαγοϊ 
Ἰηΐο. Ῥα]αίϊηος 1105 οοάϊοος 411 ππιης ἄθηϊο ἨἩιἀοἸθουραο ἀββου- 
ΔΠΓΌΧ, 11 ΠῚ) 6556 Οὐ γββθρ τὶ βοῃο α δά Αἰχαοῦ Πρτὸς πουϊογα 
ΘΟΠ ΙΠΘΓοί, ἢ} 15 οἴϊα μι ΘΟΙΏΡΟΒ ΠΘΥῚ βιυάιιϊ : οἱ δὶ αιυϊα 6715 86- 
ΠΘΥῚ5. ΔΙπάθ ἀάἄθιις ςουγδαὶ Ροβϑβοῖ, εἰπῶ ἤθη ὨΘΡΊ ΘΟ. ΘΟΥΓΙΙῚ 



ΨῊ ᾿ς ΡΒΑΡΑΤΙΟ 

ογαῖ, [)6 αὐθι1ι5. ΟΠ 115. πη Ῥάᾶι]ο Δ οοιΓἴ115. ΘΧΡΟΠΘΠΘΙΙΠῚ 

οϑί. . 

τ ἀθ ΑΥΩθΥΌβι 15 4] ἀθηλ 50 }10}}15 ῬΥΙππὶ 6 Μ811 ργϑΐδίοπο 
ΘΧΟΘΙΡΘΙΊΙΠΒ 1186. 5016 ποβίσα Ἰηΐουοδί. 510 1116: “Ἅ Το οΟΟΙΟ65 

«“ς ἩΟΥΠΘΙῚ ΑἸ ΥΌΒΙΔΠΟΒ, ἤ1105 ΘΡῸ (ΠΡ ΘΗΪΘΙ ΟΠ 65 ΘΧΟΙΙ551) 4111Π- 

«ηιρ Οαἀγββθδηι ΘΟΠΓΠΘΙῸ ΘΟΙΠΡΟΙῚ, ἃίαιιο οΧχ ἢ15 {{65 ΟἸΘΟΒΙ [ΠῚ 

ςς ΜΠ] ΠΟΙ ΘΠ ΔΙΊΟΥ ἢ {ΠΠΘϑα. 1 ΘΧΏΙΟΓΟ. ῬΥΠΉΙ5 ἢ 4ῖ0 

«ς ρράοχ---Ραγί. βΒιρ. Β. 99.---ἴη Ὀοιηγοῖπα οΠατία αιαγίο ἀθοΙη]Ὸ 
“ς βφ6οῖ1]0. βουρίι5. γοαπθηίια Παθοῖ βομο]ϊα 56 δτηθηῃ Ρ] ΘΠ] 116 
«ς γον πβαὰο δα ῦσιπι ΧΙ ΧΤ]. ᾿Ἰποορίπμη. ϑθοιπά 5 θη ὈΟΙῊ - 

«ς ῬγΟΙΠι5 ἴῃ 410 οοαοχ---Ῥαγί, ΒΡ. Εἰ. ὃ9.---οϑα Ὁ Θδάθηη οΐδία 5011- 

“ἐ Ῥέμιβ ΟΠιοατ6 τη Τί] πὶ ἀονθοίιβ ΠΟ ΘΠ] ΓΔ} ῬΥΊΟΥΘ5 ΠΠΌΥΟΒ 

“ς ρΟΙΏΡ ΘΟΕ ΓΕ οἴ 50Π0115 ΘΟΡΙΟΒΙ5, 18, (ΔΙΏΘἢ τι, Βα Δ Π0 Τ6- 

ἐς ΘρΠΠΟΥΟ οΠαγία α06α] ΠΟῊ 5616] Δ Ο 1410 οϑῦ ΒΡ οἴιι8, 101 βοθο τα 

ἐς ῬδιοΙοΥα 51ηΐ ἃ, 'ΓΟΓΙΙΒ τη [0]. οοάοχ [1ηρι15---αγί. βαρ. Ὁ. 88. 

“(αι ἀηςατιἃ τηδηϊι ΘΧΑΥΘῖι15. ὉΠΙ  ουβᾶ πὶ Οὐ γββθαπ) ὈΥΘΈΟΒΙ5- ὁ 

51Π115 Οὗ ὉΡΘΥΥΊΤΗ15 ΞΟΠΟ]Π5 Ἰηβυ ποία Παϊροΐ, ατιδθ ἰδιηθὴ ΒΟΠΟ] 18 

“ς 1 ῬΟΒΕΓΘΙΏ18 ΠΠΌΥ15 Ταγοβοσηΐ, Ηρ οοάοχ ἃ Τία]ο Πομηῖπθ Οὐ - 

«( γ1}}ὁὸ Βοβιῖο 1 ] οὕ μθοθο ποβίγϑ οἱτη ἀοπαίιι5 αστϑοοδ ΠῚ ΠΟΥ] 5 

ΠΔ ΠῚ 51Ππ6 ΔΙῸ βουρίαβ ἔπ|ῖ. ΒΙΠΡῚ]Ι νογῸ σΟαΙοΠη ΠΟΙ 

ΒΟΙΡΙΟΥΘ5 58{15 ἀΠΠΠ ΟΠ] θι15 ΠΠΓ ΘΓ" ΘΟ Ρ ΘΠ 115 ἀο] θοίδε νυ] 4θη- 
“ τὰν. 461 ΘρῸ δ( ἢδοο βοῃο δα Θχουθο Πα 56 ῬΓΟΪΙΧᾶ 561 οἴ δΙη 

ἐς ρρηΐγδοία, Π6 0 ὨΟἢ δ ρ]οββαβ υϑυβιθι15 ᾿ηἰου]θοῖαβ ΟΠ θηΐου οχ- 

ἐς ρργΡθη885, ρθη] ΘΟΙΏΡ] αΥΊΠΉ ΤΠ ΓΘ ΠΒ1 101 ΟΡΟΓὰ 1ΠΟῖθ11: Π6- 

“ς 46 58η6 ἰΌΟΥ τ] ΘΠ Ἰοῖ15 ἔα10 {ὙΠ ]ὴ σΟΟΙΟΙη Ῥᾶγθ5. 1 ππτὴ ψο- 

“ἐ ἸΠΊΘἢ ΘΟΠΊΡΙΠΡΌΓΟ, 58 πο τ16 βοΠο πὶ 5646 ΘΟ]]Οοδ 6, ̓Πΐ61- 

ῬΕΠΟΠΟΠοη Δα] ηρογο, ἰδ δίοβ, ργε βου τη ΗΟΠΊΟΥΊ, ἰοοοβ Δ᾽ 

ἐς ἸΠΠΕΙΠΠΊΘΙῚ5 ΤΉΘΠ615 ῬαγραΓο, Ἐλιβί δ  Π] τὴ οἵ τηϊπουα, οαἸία βοΠο] ἃ 

“ς ΡΙῸ ΤῸ δία ΘΟηϑι 6 γ6, Ρ]αρΊ]α5 ΠΟ Πα16 ΘΠ αγο, [Ὑ}15 ἸηΒ[α 1, 

“ς 916. ΟἸΪα ἀρ] 116 πο γα ΤΊ τιῦ δι οἰ Ι5βίτηδ Θα[10 οὖ ΡΟ] Π15- 

“ἐς βγηὰ δνδάογοί." [Ι͂ἢ 15 νϑυθ]5 αιαπία 56ρΡῸ5 ποδία 510 οἱ οἱ] 

ΠΟΘΙ. ἢο5. σα Ἰοο5. ᾿ζουτη {ΓδοίΔΥΘ, ΥἹΧ ΤΠΟΠΪΓΠ ΟΡι5 οϑί. Νδιη 

Μαϊυτη (411 ἰΔθΟΥῚ ΠΘατιδα δγη ῬΑΙΘΠῚ 6586 οἵ Δ 60 δαϊία νοι ΠΏ1η8ἃ 

ςς 

ςς 

ςς 

ς ́. 

Α Τὸ 86 γΓὸ δά δδϊοοπὶ ΠΡ Υ] «΄. ἀοουγαίϊαβ Μαῖμβ ἴα : ““ Ο]ίγα απο ΠΙσΠλ ΠΟΏ ΠῚ 
“ς Ὠ1Π}11 οβύ ἴῃ σοᾶϊοο Εἰ. πη 110. Ἰτη1η0 οἵ σΟΠΊρΡ] γα [0114 οπατγία 1168 ΤΟΟΘΠΌΟΥΘ ἴῃ 
““ ροάοτηῃ σοαϊοο Ξυρρ]οΐα ἔπογιπΐ, οπὰ νοϊϑέοτα θοταθυ οἶπᾶ [0118 Θχ οἰ ἀἸββθηξ. «8Π| 
“ς 1ῃ Ομ γ 5. Π15 ΓΟΟΘΒ ΠΟΥ 115 Ρδιοἰββῖπλα ΒΟ ΠΟ] 1α ογαπῦ ρυξφοίογαπδιη 1ηϊ{10. Οοάδὶ 
«“ς αῖδβ σα ρὶΌ σΟΡΠΟΒΟΟΙΟ ΘΙ ΘΘΠΔ Τὴ 501|0116 σΟαΙοἱ5. Εἰ ἴῃ ΒΌΡΡΙΘΌΒ. πουΐβαιθ [0115 δχϊ- 
“ς {ργἱηΐ, 15. βοῖαί πόνὰ 6586 [0114 α΄, 1---ότ. β΄. 20---ο7. 235-280. γ΄. 21---τοῦ. τάχ 
“ς 5298. δα βη. πη΄. 1--’2. θ΄. 26---7ῖ. 394. δά πη. : τππὰ οὗ 106 Γ “΄. ἈΠΙνΟΓΡΒ ἢ γΘοθη σις 
“« ΦἸΟΥΡιι5 σΟα 15 Εἰ ΒΡ} ΘΠ ΘΠ ΒΟΥ ΡΌι5 οϑί.᾽ 
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βαιὶς ͵απὶ ἐοβίαΐα βιιπέ, ᾿πΊ10 1088 515 05 ν Ὁ 15 ἀοοθί, 481 “6 ]διι- 

“ὁ Δαΐοβ, ργϑβουμη ἩΟΙΠΟΥῚ, Ἰοοοὺβ ἃ 1πΠ16 115 Τη6 618 86. ΡῸΓ- 

“ς σΆ580᾽ ἴῃ ρ]ουεθ ραγία 5101 ροπὶί. [1πηίθυιγη 115 αι ἰαπηθη δά- 
51: {γι ιδτ αι; ῬΓΘΘβου τ οα ῬΟΥΠ Ϊο5. αποαιι6 ἩΟΥΠΟΙῚ ἰοςΟ5, 

5101 ἰοτίαβϑο ποῃ ᾿πνθηΐοβ, Μαῖιβ ΟἸΠῚ 1Ρ0515 ΤΏΘΠ6115, ΟΠἸΙΟΙΊΠΠ 511} 

ΟΥἿΙοἱ ποιιηΐ, ΔρΡΡοβιιοτῖί. 
αν οχ ἸοπρΊοΥΙ ογαῖοΠπ6, απ ΤηθυἸ τι ΠοΥτιη} ΒΟ ΠΟ] ἸΟσΊιτὴ 1ΐα 

Χίος, ταῦ αιδτη Ῥγιη ἸΔΟΠΘΙΙ5 ΠΙΔΙΊΙΠῚ ΤΘΥΊΙΠῚ ΘΘΒΕ ΠΟΥ 510 Βροπΐς 

ουΐαιια ραΐοαΐ, ρϑῖιοα ᾿εθο Ἔχοοῦροπάδ βαηΐ. “ Εὖ τη Ψεποίο α1- 
«ς ἄριη, αἷΐ, ΠΙααϊα ΘΟ Ἰο6. βρπα δἰ8Π) ΟΥ6α ΨΟΥΒΙθι15 Δρροβιία 
“ὁ ργεηΐ : ΨΟΙΙΙΠῚ ΠδοΟ ἴῃ ΠΟΒΙΤῚΒ ΤηπΠ]00 ΥΘΟΘΠΠΟΥΊθι15 Οαγββθρ οχ- 
“6 ργηρ αν! θ15 ῬΓοίθυυηῖββα ἔπουπηΐ, ηθὰ Θχοθρίδ» 4188 86 ν Γβιιτα 
“ς ΒΡΕΙΊΟΓΙΠ ἃ0 ψ Πα ΟἸΓΟΙΒΟΥΡ(ΟΓ ΠῚ οαραΐ Ῥ]ΘΓαΠΠ4 116, ἴῃ οο- 

ἀἴθθ Ῥγθβουίη Ὁ, ργοα ποιϊίαγ." “6 ΒοΥΙΡίαΓϑα ΤηΘ 415 ΑἸ το- 
“ς 58 8 ΘΧΘΙΏΡ τα ΠΟΙ οαΓθηΐ : Ἰάατι6 Ὑ1Π1 οὍπιι5 ΘΟαἸοοιὴ Ἐὶ ργω- 
“6 βργτη ΟὈβοαϊί. Ηΐθο δρΡῸ 585}06 5150}}}1, 1πΐθυά 1 νΘΓῸ ῬΙΌΡΕ ἴη- 
“ὁ (ᾳοία ΤΟΙ] : ῬδιιοΙΒβιηο5 ἀθηια 6 Πδηΐθβ διὰ σΟΠο]δμηδΐοβ 1ο- 
“ς Ὸ5 Δβίθυ 5015 αἸβίηχι. ΝΝΘαΘ Θῃ τ ὝὙΈΘΟΙ5 56 ΠΠ0}}15 Γ,αίπα πηθᾶ 
“9 βΉῃο 1 ατια5] αιθοάδπι ροπάογα ἈΡροπμάθηαἃ θβεθ ριίανι." ΝΙ- 
Τηϊτιη ποίαϑ5 Μδἰτι5 50Π0}118 ΠΙΒ06 πι1}15 Δα ]θοῖ, βθα θη πο η68 
Αἰ] οΐ βιι8 5. 1Ρ0515 ΒΟ ΠΟ] ΟΓ ΠῚ ὙΘΥῚΒ. ἸΙΠΟῚΒ 1ΠΟ] 1585 ΠΟ. Νοβ 
τἰγαυηατι6 ΓΤ ]ΟΠΘ 1, Ῥτοαΐ αποαῖιθ ἰοοοὺ ΟΠ ΠΟ τη] νἰδβιιη οϑί, 
ΔαΟΡ Αγ ΊΠη1Ι5. 

᾿Γδηάοηη τ] Αὐηθγοβίαπα Οα ὕβϑθθ βοῃο α οὐ Γοροἰ5 ΠἸααὶς 
οοἸηραγαῖ, μθο Ῥτοΐογι Μαῖΐι5, αοτιη δα ᾿ρ88 βοῃο]α ᾿παϊοαΐα τὰ- 
ΤἸΙΟΠΘΠῚ Π]6] 1115 ΠΑ ΒΒ Ὼ, 51 Ῥγϑθ δ Ἰο πο ἢ ῬΓΟΙΙΧαπ οἱ ἴδῃ Ρδιιοᾶ 
ἴδυηθη Ὁ{1Π|ὰ ῬΓΟΡΙΠδπίθμη δ 5] ῃρι]οβ Ἰοθοδ 5ΘΠΊΡΘΙ ΘΟ ΟΥΤΟ ΡΟΣ 
Τβπδ!οπθπι [Ἰου]5θοῖ. “Κ Πλιιο5 ἰδηταμηπηοᾶο ποίαν! ὙἹ]ΟΙβοπιιβ 
“6 Ἰοοοβ αὐῖθιι5᾽ Ν' Θμθίτιβ ἸΠΓΘΓΡΙῸ5 διμογειυ ἴῃ Οὐ γ 5βθᾶμι ΒΟ ΒΟ ΠΟσ τι πὶ 
“’ χῃοηη]ηἶΐ: πἰγηϊσιιπὶ δα 1]. α΄, 294. εἰ δὴ σοὶ πᾶν ἔργον, αἰϊ 5.1Πο- 
“ἐ ἸΙαδίοβ, οὕτως ὀρθοτονητέον τὴν ἀντωνυμίαν' ἀντιδιασταλτικὴ γάρ 
“ ἐστιν" περὶ δὲ ταύτης τῆς ἀναγνώσεως ἐντελέστερον διαληψόμεθα ἐν τῇ 
“ἐ γ΄. τῆς ᾿Οδυσσείας, ὅταν περὶ τῆς ᾿Οδυσσείας γραφῆς ἐπιζητῶμεν, πό- 
“ἐ τερον, τοῦ ἕνεκά σοι! προτέρῳ, ἢ; τοῦ ἕνεκά τοι. «74 νοῖὸ ἢὶς Ρτο- 
“ς χη δβιιβ ἃ γϑηθίο βο!ο]αβίθ ἰοοῖιβ ἀρραγοῖ πὰπο ἴῃ ΑἸ ΡΓΟΒΙ Δ ΠΪ8 
κε ΒΟ 5 δά Οἀ. γ΄. 50." ὙΙάο5, απδπὶ Ἰορὶάθ Μαῖτιβ οιιπὶ ἰρβιιπι 
Ἰοοαμη ἰοβίθιη τιηϊτα 8 Πουτιπὶ Ἰμξουρυθίιπι ργοάιοῖς, αὶ ἀἰνουβῖτα- 
ἴθι Ῥοΐτι5. ῬγΟθαΐ : Πδυὴ ΒΟ Πο ᾿ππ ΑἸ]Θραύθμν Ὠ1}1] ρυεοθοῖ πἰδὶ δὰ 
βου Ρ πγᾺ:} τούνεκα σοὶ ἸφοϊοΠοπὶ Ζοποάοιϊ τούνεκά τοι οἴιπὶ Πι] 5 

ΥΟΙ.. 1. Ὀ 



Χ ΡΕΜΒΑΤῚΙΟ 

ΓΑΛΙΟΠΘ, αἸ18 πη ὈΓΘΥΙΒΒΙ 15; ἄο. ἐντελεστέρᾳ αἰιίθη) 1114 ῬΥῸ οοπίγα- 
τὰ τα Ποηθ διαλήψει Π6 νοβιριιι. αυϊάρῃη. Ῥογρὶ Μαῖιιβ, γου- 
βαῆτιθ ἃρροῃῖ ϑηθί βομο αβίω δά 1]. μ΄. 157. ἅς τ᾽ ἄνεμος ϑαής" 
ὡς ὑγιής. οὕτως καὶ ὁ ᾿Ασκαλωνίτης. παραιτητέον δὲ τοὺς βουλομένους 
βαρύνειν ἴσως πλανηθέντας ἐκ τῆς αἰτιατικῆς τῆς εἰς ν΄. περατωβθείσης. ῥηθή- 
σεται δὲ ἐν τῇ μ΄. τῆς ᾿Οδυσσείας περὶ τῆς προσῳδίας: ἀαΟὨΙΔΠ διΐθηι 
ἴα]. Ῥγεοθρίιιμ 1 50}101118 δα Οἀ, μ΄, Ἰηγοηϊξ πα]]τ1, Ἰαροηάιιπη 
ΔΡ ἃ Ὑ Θηθίιιμη ΘΘΏ5616 886 δὶύ ε΄. ὑγὸ μ΄. ΝΙΙη τσ ΟὉ ΒοΒο χὰ οο- 
Ἃ1ο5. 581 Β, δὰ ε΄, 268. ᾳιοά 11 Παθοῖ : ̓Οξυτόνως τὸ ζαής : Π181] 
ΘΙΏΡ5. Μάδ,ι5, 51 δα γηδΠ15 5101 {πἰδθθηί Ῥογβοπίδμα οοαϊοὶϑ 
Η 1]. οχοουρία, οχ 115. ατ1ὸθ Ἰηἀθ δρροδιιίπηιβ δά μ΄. 31 3. (ζαῆν) 
1056, ΟΡΙ ΠΟΥ͂, διιριγαΐι5. οϑβοί Ῥ]θηλ5 1Ππ4 4 Νεποίο ᾿παϊοαίιμι 
ΒοΒ Ια ἴῃ Ἡδυ]θίδηο ΘΟ ο6 αδου ΘΠ πη οθ56. Ποίποθρβ 8]18 6 
Ὑ 6ῃθί18 50 ΠΟ] 1α οχη ὙΠ ὈΥΟβΙΔ 15 σοιηραύδηᾶα Μ 8115 ᾿πάϊοαί Προ: 
84 1]. σ΄. 375---οα Οά. δ΄. 121. δά 1]. σ΄. 382.---α Οἀ, δ΄. χόγ. Ἐ. 
δα 1Π. υ΄. 3ο.---αἀ Οα. α΄.35. δα 1]. χ΄. 8ο.--- Οα, β΄, 32οο. «ἃ 
11. χ΄. 51.---.δα Οά. τ΄. 182. εἱ μ΄. γο. δα 1]. χ΄. 494.--τδα Οά. ο΄. 
312. δα 1]. λ΄. 147.--ὧἰιαὰ Οἀ. τ΄. 24. ΕἸ αυΐθιβ υ]ἄμηπι ρταῖι 
ΔΟΟΙ͂ΡΙΟ ; ΘΙΔΠΊν]5. ΤΘΟΙΠ15. ΟΠ νοῖβι Οά. τ΄, 28, οοιηραχδμπάιμ. 
Ντὰ οὐαπ 101 δ νοοθπῃ χοῖνιξ Βοῃο]]αβίθϑ βου ρβουῖ καὶ οὐ διὰ τοῦτο 
χωριστέον τῆς ᾿Ιλιάδος τὴν ᾿Οδύσσειαν: κἀκεῖ γάρ εἰσι τοῦδε εὐτελέστερα 
ὀνόματα" ὅλμον δ᾽ ὡς ἔσσευε βαλών: ατι8ὸ γεῦθα 5πηΐ οχ Π, λ΄. 147.: 
Β6ΓῸ ὨΠΟ ΔαΠΠΟΠΘΟΥ (16 51111}} δ 1] ΠΤ ψΘΎβιι πὶ ΒΟΒΟΪΟ : ἡ διπλῇ 
ὅτι ἐν ᾿Ιλιάδι εὐτελέσι κέχρηται λεξιδίοις, οὐ μόνον ἐν ᾿Οδυσσείᾳ χοίνικος 
καὶ λύχνου" πρὸς τοὺς χωρίξοντας : 40. φορηΐο Ποΐδη πηΘΆΤῊ; 4υδγη 
1Π 1116 Ῥοηάιιβ βοβο]ο 11}} ΔΡΡΘηϑιη νοῈ Μδιιβ ἀΙΧοεῖΐ, ππης τ6- 
ἰγδοίο. 

Οδἴουιμη 6 {0115 15. ΑἸΠτοβίδηῖ5, φαοά ἔδοἸ]6 Ἰθοίου 'ρ86 Ῥϑυϊέιι 
᾿ΒΘη[οΐ, 5015 οοάδχ Ὁ. βοβο]α οοημηοΐ τηϑ]]οΥ͵β ΘΘΠΘΙ15. ῬΙΘΙ ΔΘ. οἵ 
ἴῃ ἀπ θιι5 Παμα ραιιοδ ΤΘρουιπίπιν οἵ σθημΐπ85 ΘΠ ΠΟΛ ΉΤΩ δτϑη- 
ΤΠ ΘΟ πὰ το] ιδ6. ΟΟηίτα απ 6 οοὐά. Β. εἱ Εἰ. 50115 Ρτο-. 
ἀθιιηΐῦ πη χἸΠδτὰ Ῥγίθι δι Ἰονία δΐ ἐαΠ]α, βαηΐ οἵ ἱπορία, αἵ- 
4116 1460 ἰδηίιιμηι ἐγ }15 ἢϊο οἴϊδιῃ τοροίθπαα, πὸ απ Ρογοδΐ ἴῃ η00 
ΟΥ̓ ΓΙΟδ5 νΘΥ (δ [15 γ 6] βο] {1186 αιιοοάδηη δἰ η46 ἔογίαββθ [οο δ η 485 
ἰαίθαπί. ΝΊΠ1] διιΐθπι τηδρὶβ 4ο]θο, αφυδπι απο βοβοὶα ἤδος οπλ-ὸ 
Πα, αι] ΔοΙΠ6116 5ι1Πΐ, ΘΧ 1ρ5158 οοά!οῖθιι5. ἰγαηβου θοῦ τα] πη 
᾿ιοιοῦῖι. Ναυη Μδῖὶ Θχϑιηρ τη χη ]ῃὶ Ἰορθητ δὲ Ὄχβου θη οἱ 1[6- 
ΤΠ ἰΘρΡΘ ΠῚ ὨΙΠηλιιι. αιδηξιιτη ραίαϊέ, ἰὰ Ογϑοοῖβ οοσίβ οο Ποῖ θὰ 5 
ἰθρθη 15 ΠΟῚ 58{15 1}Ππ|Π} γογβαίιση ε586. Ηΐϊης Πμ]]η ἔδγο βόθρος 
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Ἰτὰ τὰ Ῥᾶυ]ο ἀἸβουίβ. οί ἴῃ 410 ΠῸΠ ΨΘΙῚΙΠῚ 5ΘΏΒΌΠ ψ6] ἽΠΙΟΥ. 
Ῥαποίίοπο ν6] πια]α ἴῃ γΪΠΠἸΟΥΊθι15. ἰθοίοηθ ΟὈ]  ογαΐπτη οχ 5ο]α 
Τὸ οἵ οχ ογαϊϊοηὶβ πδίαγα ἃρΠΟΒΟΟΙῸ οἵ το ποῦ6 ΤΆ01]16 Ῥοϊο τη. 
Ἰάσιιο τ] νϑὶ τηϊηῖπηθο αι! ΓΟ Ἰοοὶ5. 6586. ροββϑῖ, 1 ἔθοὶ αἱ 
ΘΟΥΥΘΟΙΟΠΘΙΏ ΤῆΘΑΠ 11Π018 ΠΟ] 587 ΔΡΡΟΠΘΥΘΠΊ. ϑ'6α 1 ΘΟ 5 115- 
4116 τηϊπι15 Ἰον]θυβαθ μος Ἰάθ ἘΡΊα 116 51 ἔθοίββοιη, (ϑοτππηη 16- 
σϑη η, ῬΙΘΘΒΟυ 1 ἴῃ (Δ Π1θ115 ΔιιοίουΡι18, τη νΊβθθιη. Τίδαιϑ ία- 
οἰΐα (α]1ὰ αυιδιη Ῥ] ΕΣ ἹΠΊἃ ΘΟΥΤΟχὶ. Θιοά αιδηΐο Τη60 176 ἐδ οΟΥ ΠΏ, 
Ῥδιιοῖβ ἃ] ΘΡΘΟΙ 11 115 Ῥ]αΠτὴ ΟΡΙΠΟΙ ἔθοοσο. Αο ἴδ] α{1- 
ἄθιη, 4816 οϑί δά η΄. 75. 00] ἀρ Μαΐπηι Ἰοριαγ παρὰ πόντον διοι- 
λεχθέντων, ῬΥῸ πότον ; οἱ μ΄. 104. 00] δῖα ΟΧΡΙΠΙοδία φοβερὰ παρὰ τὸ 
Διὸς ΡΙῸ παρὰ τὸ δέος: οἱ λ΄. 298. 001 1,6 τἹά]οα 6 ἀἸοιίιν Θέτιδος 

δΠ πα ῥγὸ Θεστίου ; δθο, πα] 8 οὐ 4118, Β:γ}1118. ΠγυΠἃ 6 50 Π10}115 ψπ]-- 

ρα [15 γε] 6 οοῦϊοο Ῥαϊδῦπο ΘΟΥΤΙΡΌΓΘ ῬοΟΐογαμ ; τ} οἱ δὰ η΄. 148: 
τηθηοβαη Μδα10]. πάλιν, ΟΡ6 βουϊρίμγοθ Ῥαϊδίιηεο πᾶσιν {γΥΔη510 

ἴῃ ψΘΥῸΠῚ παισίν. Θποιηδατϊηοάτη) ᾿ἴατι6 ἴδ]1ὰ, ἰδοϊίιι5. τηθυϊίο, οἵ 

τδοιϊΐα δάϊαπι διιοίου!αΐθ, 15] θα 5] ΠρΡῚ1}15. 560 0}}15 ΘΟ ο65, ἀπο 
Ῥτοάοαί αυοάαιιο, ΟἸΠ65. τπᾶ 5: Ποίδης 1, ΘΟΥΤΟΧῚ ; [ἴδ τααῖδ; 
ΟΡΊ ΠΟΥ, ἰδοϊξιιθ Π1 46 πη ΘρῚ 4 ηο 5ῖη6 {18 δποίογιίαῖο δα (΄. 264. 
ῬΓῸ ἴθνον νὰ ἀφο Ἴβυκος, οἱ δά δ΄. 274. ῬΓῸ τὸν ᾿Ἐλέϑονοπρὴν “Ἑλένην, 

οἱ δὶ5 μ΄. 51. τ΄. 574. ῬῖῸ τῆς τρίπυδοξ- τῆς τρόπιδος, οἵ τ΄. 574- ΡΙῸ 
δρυΐνους τελείου ς----ὃ, στελεοὺς, οἵ ι΄. 201. ῬΓῸ οὐμὴν----ὁ ὑμὴν οἵ ρ΄. 442. 

ΡΙῸ ἃ πέπεισται----ἃὰ πέπυσται, οἵ τ΄. 182. ΡΓῸ ἑστίασε---ἐστασίασε, οἵ 

κ΄. 270. (1 ἴῃ ᾿ρ5ο αιοά ρῥγθοθαάϊε βοθοὶο Ἰθριτν ὁ χνοῦς) ΡΥῸ χω- 
ράἄζων-----γνοάζων, οἱ δὰ θ΄. 279. ῬΙῸ λύοιτο δοκοῦν----λύει τὸ δ. "ΓΑΙ, 
τηδηϊ βία ἤδθο βιηΐ τὸ ἴῃ ΘΧΘΠΊΡΪΟ, ἘΠῚ (α]1ὰ ΠπῸπ οογγθοΐα Ἰἰθραη- 

ἴα, τοροίθηαο ΠΠουυτη, ἴῃ τ ΠΟΙ θ 115 ῬΟΥΒΒΙ ΠῚ 11, ΘΟΙΓΟΓῚ 1π6|- 

᾿οἴπηι τοἰἸοΐιη 511. Νρῆϊιθ 81 απ] ἴῃ {}10115 ΘΡῸ ῬΘΟΟΔνΘΙΗ, 
ΓΠΔΡΉ ΤΠ ἀἰδΠ  Πιι ΠῚ ἔπους ἢ ΟἿ ΠΘΟΘΒΒΑΙΊΠΠῚ 510 ΟΠΊΠΪΠΟ τιῦ ΘΟΩἸΟῸ5 
ΠῚ ΑἸ ΓΟΒΙ ΔΗ], οἵ ῬΥΙΠγ τ ΠΟΥ Ροϊουιῖ, ᾿ἴοσττὴ ΟἹ θη ττι5. οχ- 

Οὐ δηΐα, οἵ ργανίοσα οδαι 114 α]οοῦα βαπθηΐ 1, ατι8 ΡΙαπθ 1η- 
ἰδοΐα τΘ] 1611]. 

Οοάοχ Ῥαϊδίϊηιιβ (110 τιϑι15 5 οϑί 15. απ θ πα Ἰοαν ΕῪ, Ὑ1]- 
Κα ἴῃ ἰθγὸ (ἀθβομιοῖο ἄθὺ αἰΐθη ΗΘ θ᾽ θουρΊβομθη Β ΟΠ βαιηη- 
ἴαπροη Ηριά6}}. 1817. ϑὅνο. Ρ. 277. Πιιη]. 45. 6] υβα 16 τπιβαμῃ (6- 
Ὅδ6ο Βυιηδηϊίαί οἱ ΠΠου τας ργθθοϊοσιμη ΒΙΒΙοῖμθος Ἡδιάθ  θου- 

Βοιβὶ. ΘΟΠ]ΟΒΒΟΙῚ οἱ Καγβοῦῖ. (ὐοίονα αἰ δἱ ΘΟ οὶ ρυροῖον Οανγ5- 
βθδι οἱ ΒδίγδοΠουηγ οὐ δὴ Ἰηβιιηΐ ἃ ὙΝΊ]ΚΘΠΪΟ Ῥϑιιοὶβ ν ΟῚ 
᾿ηαϊοαία, Ῥανῦνὶ νοὶ πα ]]Δι15 ῬΥΘΌΙ βιιηΐ, οἵ ἁαάθ ἢοΐα. ἘΣ νϑυῦβὶ- 

Ὀ2 



ΧῚΙ ΡΕΒΕΑΤΙΟ 

θι15 αὐιΐθυη θαυ θΑΥ15 οἱ Ἰηἤοοῖ!Β Οὐ γββθοο 5110] 0118 Πα πθέ βου στα 
Θ556 ΘΟΠΙΟΘΙΏ ΔΠΠῸ ΠΟΒίΓϑ ξογδο 200. «741 0 γ15 Οὐ γββθρ αἰ ---γ΄. 

οἱ θ΄. 564. 56 Ἶ1α αυμάθῃηῃ βιιηΐ 4}}1τ8, 56 ῥῬϑιιθα, θα τ6 ΟῚ ΟΡΕΙη8. 
Ταρτὶ δυΐθιη δ΄. ε΄, ζ΄. η΄. γηΔΥρΡΊ 65 Πα οηΐ Τρ] οίοϑ 50110}115 ΒΟ Ρ5 ἃ 

γηδηὰ ἰΟΠ ΡῈ αἰ νουβα, ΒΟΥ Ρ 1 ΤΠ] ΠΕ ΙΒΒΙΠη8, οἵ ῬΥΟΡΙΘΙ σοι ΡΘη Ια, 

Ἰθοία ἀΠΠΠ|6}}}. Ἐπ πος αυϊάθιηῃ βοιο]α τ] ον β τα ]ητι6 βαηΐ Ποΐδο 

Π]ΔΧΙΠΊΘΙΊΠ 116 ῬΑΙΘΏ. ΘΟΠΒρΡΙγαηΐ δαΐϊ οὐ Ὁ. δι οὐπὴ Ηδυ ἰδ η15,. 
αυδηΐαπι αι οχ ῬΟΥΘΟΠΙΔΠ15 ΘΧΟΘΙΡΕ5 νἹάθγο ΠΙοοί. 

Ἡδυ]οῖαπα 11} βομο τα ἀοἸομμὰ αα!άθηι οδύ ἔσο οο]]θοίοηὶ 1η- 
ΒΘΙῚ ΠΟΠΑ ΙΙΠ Ῥοΐι115586. ΤΠ ΘΙ ῬΟΥΒΟΠΙ5 ἰΐα ΘΧοοΓρβὶΐ θα, αὐ θο- 

ΤΠ 4185 Δ ΥΘΠ1 ΟΥ̓ Γ]ΟΔΙ ῬΓΟΧΙΠΊΘ [δοϊαηΐ, ποη 118 τχ]α νἸάοδη- 
ἴὰ} (ΘΒ ΟΥΑΙ ; ΠΙΒῚ αποά, αὖ οχ οΟἸ]δοπο Ῥδ]ατπουιηὶ οἱ Ατη- 

ὈΓΟΒΙΔΠΟΥΙΙΠῚ ΔΡΡαΓθί, οδιι885 11] ΟἸΟΥ ΤΠ οὖ ΘΘΠΒΕΙΓΑΓ ΠῚ ΒΡ ΥΘΒϑΙΐ 
ἴογθ. Ἠδρθϑᾶνι δαυΐθ Ἔχοουρία 11ὰ οὐηηϊα, οἵ ψυϊάριῃ ᾿ΐα αὐ Ῥοτ- 
ΒΟΠ15 οἃ ἀ6α 10: αἰ 16 ΠΘΠΊΟ 1 ΔΓΠΠΙ1Π ΒΘΥΤΠΟΠΘΙῚ ΠΟΥ Βομο α ἰδία 
ΔηΠαιιὰ ΤὨΙΓΘΙΙ : 6110 5616] Δ Π11550, βδίι15. 586. οθηβι, ἴη6 οἷ. 
ἸΡϑιιη, 4186 861 ΘΟΠΒΕ ΙΓ ΟΠ ΘΠ, δὲ δου ΠΟ ἢ ΘΠ) ΠΟΥ ΒΟ] ]ΟΓ τη 

Βρθοίδιθηΐ, ΠΠΘῸ ῬΆ851Π1 ΒΘΥΠΟΠΘ 1115 1Π ΟΥ̓ ΒΘΙΌΓΘ. 
Τῃ ὙΙΠΟθΟΠΘΉΒΙθ115 θίϊδηη ΘΟ ἸοΙθι15 50 Π0}18, απδηαν!β ΟρρΙάο 

Ῥϑιοδ, οχίαι8 οχ ΑἸ(οΥ], 4] θᾶ ΘχοοιΌϑι: οἵηηϊα, ΘΠ] Οη6 ποίη 
εβϑί. ὰ Ἰϊδαιιθ 1Π46 {γἹ8Π511Π151, τη χΊτηδηη αι] 46 η] ραγίθη ποη- 
ὨΪΒῚ ΟΥΒῚ ΘΟΙΘΓΟΓΊΠ ἸΏΒΘΥΨΙΘΗΐ189 ῬΘΊΙΟΙ1]15 (Δ ΠΊΘη Αἰ πιπθ ΠῸΠ 
ΠΟΐ]5, ΠΘΑῸΘ ΒΡΟΓΏΘΠΑα15 1115, πη 4αοαι6 ῬγΟθιιπΕθι15. 

Τὰ βοΠο 15. να] θι15, τ{1 ΟἾΧῚ, ΠΟΠΠΙΒΙ θὰ δϑβαμηθηῆα ἀπχὶ 
4186. Ῥάιι]ο ὈΡΘΥΊΟΤὰ βιιηΐ, ν6], 4 ην 15 Ὀγονα, }πβίδηη ἰδηηθη δά 
Ἰοσιιπὶ ἩΠ]ο οι Δα ποίη ρη ΘΟ Πθηῖ. ῬΔΥΒ. ΘΟΓΙΙΠῚ Ἰοηρσθ 
ΤΠ] ΧΙΠΊΔ, 61186, τι οοηβίαΐ, ΤηΘ 85 δῇ ἡ] 460} ἔδυ ρα {1485, σοί πὸ- 
[15511η8 85 σ]οββαβ ΟΠ ΠΠοΐ, αἰ ΘΔ ΠῚ [ΘΠιΙΘ ΠῚ] ὈΓΘΥΙ Δ ΟΠ ΘΟΓΙΠῚῚ 
1188 Ῥ]ΘΠΙΟΓα ΠΠηΟ 6 οοίου!β ΘΟ. ργοάθμηΐ, ἴῃ ποία βθθ σθαι : 
ὉΠῚ 681}, 4.181) δγηθη Πα θηΐ, {|| αΐθη ΟΥ̓ 1015. ΒΘΙΡΟΙ ὈΓΈΘΡ6- 
Ὀαπί. Νὴ γηΐηιιβ ἀοοί5 ἸοηρΘ ΤΉ ]1π|5 ΠΟάῚΘ ἴῃ Ἰοχιοὶβ δὲ ἴῃ δηϊ- 
ΤΩ ν Θ  ΒΙΟΏΙ 115 ῬΓΟνἸβιιτὴ οϑί. 'Γαιηθη (Πρ ΠίΟΥ ν6] Πδθο τηΐπι- 
τογὰ 1 νυ] ρ [15 ΒοΠο Τα Ῥου] βίγαν!, δὲ ᾿Ὁ] φυϊἀατιδιη ᾿ποϑβοῦ αποα 
5:06 δ] ΟΥ̓ΙΟΔΠ ἰΘΟΙΙΟΠΙ5, ᾽ν δά γθ5 ἔδοογοΐ, δαί 4 ΠΟ Πα 16 46 
Οδιι58. ΠΉ]ΠΠ οἱ Ἰηοχρθοίδίιμη θββοῖ, ΠΠπ6 βθοῦονὶ οἱ ποβίτο Παΐς 
ΒΟΒΟΪΙΟΥΤΠ ΘΟΠΡΌΓΙΘΙ ἸΠ5ΘΥΪ, ΠΟΙ θα δυο απο 8Δ4 παπος 
ΟΡΘΓΆΠ 115118 ΠῚ1Π1 ΠῸΠ οϑβοῖ ΘΠ ΠΟ η5 βοΠο]] όσα νυ]ραίογιιηι. 
ῬΙΠΟΙΡΙ5 Βουηδηθθ. ϑ'ϑ ἴῃ ἴδῃ) ᾿πηρουθοΐα ΠΟΥ Ομ Π πτὴ 661- 
[Ἰ0η6, αια θη ΠΩ 16 ἀἀ16 ῬΟΒΒΌ 118, 4.1} 115 ΤΠ Δ ΧΊΠΊᾶ ΘΟΙΙΠ ΡΔΓ8, 



ΡΗΠΠΙΡΡῚ ΒΌΟΤ ΤΜΑΝΝΙ. ΧΙ 

Απθιοβίαπα ρυΐα, ΠΟΠΠἾ5] Πορ]Προηΐοι οχβουιρία, Ηδυ]οδηδ ΠΟΙ ΠΪΒῚ 
δχοουρία δα ππδηι5 διιηΐ, πος Ῥγοΐθοίο ποη 18 τηδρητ ἀοβιά6- 
ΤΊ 6556 νἹἀθθιίασ. Θαοάβὶ ᾿ηΐθργα οἱ Η ΟΥΠΘΥΊΘΟΥ ΠῚ ΟΠ] 
ΒΟ ΠΟ] ΟΣ ΟΧ 10515 ΤΠ Ρι15 Πϑιιβίογιιμη θα "10 Ῥαγαθζαγ, τὰ ὈΓΘ- 

νἱου 5 οατη Πυ]1ι5, 41 ἀἸο τ, ΒοΠο] αϑίθθ γαῖιο Ρθηῖι5. Παθοπάα 

οὐἱς. Αἰααο τὰ αὐ] ἀ6πι ρ]οββθο ααοαι6. ΠῚ ουιηΐ ὨΘΡ]ΡΘΠ. 
Οτππααθ ἴῃ Δη ΠΑ Π]ΟΥΊθ115. ΘαΠ ΠΟΠΙθιι8. Πδθο βο ΠΟ αὶ ΠΟΠ Τη00 51η6 

(οχίιι, 56 5'πθ ΠΕΙΏΘΙ5 Θὕιη νουύβαιπὶ ἀθβουιρία 51ηΐ, 50]56116 

Ἰοιηπηδίιθι15, παι ΓαΓῸ ΘΟΥΓΙΡΕ15, Δα ἸΟΟ05 5.105 τ αΐα : {{1Π|55]ἸΠ Δ 1 

ρᾶ ΔΡΡοποΠΙ ΓΑ ΟΠΘΠ 6556 ΟΘΏ560 ἤδπο, ταὖ ΒΘΡΑΓΔΌΙΏ 51ΠΡῚ115 

ΘΘἰΘΥΟΓΠ ΒΟ ΠΟ] ΙΟΥ τι ῬΑΡΊΠΙ5 5110} ΟΠ, ΟΥ̓ῚΠ 6 ΘΟΙ ΤΏ, 41 οβί 

ἴπ οἀ4. ἀηίαι15, πο τηϊίαΐο, ἸΏ ΠΟ ΠΙΕΠΠ]ΘΙ5. ΘΕΙ81 νου δα 

απιο5 Γοίογοπα νἹ θην ΠΟΠΠΙΒΙ Ἰπΐογά πη σις ῬῸῚ ΘΟΠ] ΘΟ ΠΥ ΠῚ 

Ἰηΐο ἀποὺ Δ α115. διηθη πΡΟΓΙΟΤὰ αἴι88 1511 ΘΟΠΡΌΓΙΘΙ Ιηϑιηΐ 
ΒΟ ΠΟ ]1α ἴῃ 6] αϑιηο αὶ οὐϊδηη 6 Π10116 ΤΠ] Δ] ΟΥἹ ΘΟ] ]ΘΟΙΊΟΠΙ ἸΠΒΘΓΘΠ ἃ νἹ- 

ἀφπίαγ ; 56 1ἴὰ τι 1ῃ ΤΩΙΠΟΥῚ ἰοοιι5. ΘΟΓΠῚ ΠΌΙα 6 ̓παἸοθίισ. Νὴ 
μη] πὶ γα] υῸ δα ΟΥΊΒΙ ἢ ΠΔΓΠ ΥΘΓΙΙΠῚ ΟΥ̓ ΠΘΠΊ, 416} 1ῃ ΘΧΘΠΊΡ[Ι5 
ΔΩ 115 βουνϑηΐ 5 ηρι]α, οἵ ὙἹΟΙΠΙΔη, 5815 ῬθυΒρθοίιιη) οϑί οὐἹ- 
{1015. 

{Ππινουβα δυο ἤδθο ΒΟ ο]1ἃ 1[ἃ ἀἸΒΡΟΒΟᾺΙ οἵ Δάουμαν,, τὖ 4 Δ 
ΠΟΥ Ῥοββοί γαυ ββιπηθ θϑθμι ἀἸοία 1οΥαγθηΐαγ. [Πίδατιθ ΠῚ Ἰάθια 

ΒΟ τὴ ἴῃ ἀἸγουβὶβ ΠΠΌΥ15 αποδα ΒΘΥΠΊΟΠΘΠῚ αἸβογθραγοί Δ]]ατιδη- 
τὰ, 1Π 1 ο᾽τι5. ἤουηηδπι αἴιὲβ ῬΙΘΠΙΟΥ οἵ ΤΏΘΙΟΥ οϑβοθί, ῬΥθία]}, 

6] υβαῖιθ βιρ]απη ῬΥΙΠΊΔ ΠῚ Ῥοβι], 46 νδυϊθίδεθιιβ οἵ ΟΠ Ἰ5ΒΙΟΠΙ 115 

ἴππὸ ἰαηἴ 1} ΠΊΟΠΘΗΒ ἸῚ ΔΙ δ ηΟ ΟὙΔΥΙΟΥῸΒ οϑϑοηΐ. Τ)οβιρηδηΐ 
ϑιαΐοηηι 50] ΒΒ. ἘΣ. . {τθ8. οοάα. ΑΥΠΡΓΟΒΙΔΠῸ5. ΒΌΡΥα ΠΠΘΙΠΟΥἴΟΒ, 

Ῥα]. Ῥαϊαϊπιιην. κῖνο Η Ιου ρθηβοιη, Ηδυ]. Ἡ υ]θιαπιιηι, Ὑ α]ρ. 

ΒοΒο ϊα νυ]σαίΐα βῖν αιιδ ἀἸοιιηΐαν Ὀγονίοσα, Ὑ1π4, ΨΙΠἀΟθΟΠΘη565 

οοάϊοοθβ, οὐ 510 185 ΠΕΙΊΘΙ ΠῚ ΘΟ ]ΟΙ5 Θυ] Βα τι τι οβδῦ ρα ΑἸίθγιιηι 

Δ 4141, ργείογαιαν αοα 80 ᾿πϊτ1ο τ] 6 οοαϊοο ἰδηίιιηι 56. 56 Πο- 
᾿τὰ αἰουηίαν πὰιηο πυπηθσιιμ δου Πορ]  ρΟΌΔΠ,. 

“ἀγ αιιοά δ πηθδιὴ ἴῃ θιηθη ἀΔη4115 ἤΊβοθ 50 Π101}15 ΟΡ υδ πὶ δἰτποῖ 

114 παϊηΐτηο αιϊβαϊδηι ογθάδί νϑ] μη, πΘ Ομ ηϊα θὰ αἴθ ΡΪδηθ ἴῃ- 

ἰαοία το] τ], νοὶ ᾿η 6 ]]Προυθ, νοὶ Ῥγοθασθ. ΝΒ] Θηϊπὶ ἐθαιιθ ἴεο- 

ἀἸοβυση Π]ΠῚ αὐ]άθιη νἹἀθίαν 80 81, 1ῃ {8 }10115 ῬΥΘΟΒου [1 ατιδὸ (Δ 1] 

Ρἰουιπηαιιο πὴ βηΐ, αιιῖ ΘΟ] Θοῦτδο ατιδ απ] ἀθὴὶ Ῥᾶγιιη βιηΐ Θυ]- 
ἀθηίοβ, δὰ βίρμα οἱ νοῦρὰ αι θιϊδηῖα νοὶ] υϊγαητα οὐμπλ Θ ΠΣ, 

566 1ῃ Ἰθνιουιθιιβ οἴϊδηλ νἹ118, απ ι15. ΤΟ] 415 ἴδοι] αυθηηαῖθ Ρὰ- 
ΤΟ ἢ Ἰοα θα", βαῖιτιβ ἀιυχὶ βου ρί γα ΘΧΘΏΡΙΙ τη], βῖνθ οοοχ 



ΧΙν ΡΗΕΒΑΤΙΟ 

ΓαΟΤΙς τη Δ τ ΒΟΓΙ Ρζι15 βῖνο ΠΟ δάϊξιιβ, βῖπο τη ααϊζοπο ΟΡ βοηΐαο, 
αὐ (6. παίατα 6]}115 ἡ Ἰοἴ τ οβδοί οἰϊδιη Ἰθοίουθι8. 

Οὐδίθγιιμ ΘΠ 1π ῬΥ]ΟΓὶ ΡΟ ΙΒβΙ Πλυ ΟΡΟΓδ6 τῆθ88. Ῥαγίθ ῥϑαϊο ἔδ- 
ΒΠΠ Δ ΠΕ] ὩΡΌΓΘΙ, Πλ11ἃ ατιδ5 δα οἸηοπάδηδα ἰοοα οοΥτπρίδᾶ δαί δά 
᾿ΠΙβίσα πα α]1ὰ ἔἈοθγοηῦ Ποὴ βίατηη δηϊηδἀνογσίοραιη, Ηΐης μος: 
ἴα πιὸ τούτη ΠΡ γι Ροβίοα ΤΕΪΘΡΘΠ Παιά Ῥδῖιοα 86. οἤδδυγθηΐ, 
1188. ΘΠ ἸΘΟίΟΥ 115 (ἈΠΟ ΘΟΠΙ ΗΠ ΠΟΤ ΤΠΘΙΠ Οθδ6 ΡΕΓΆΓΘΗΙ. 
υάτθ πο ἀπθιίανὶ Αἀάοηογιιη σαῖς ἰαυρα μη βορθίθιῃ ἴῃ ΠΥ 
οδἶοο δα άθγθ, Οιυϊά, φιοα πιιης οιϊδιι υδὶ ἤδθο βουῖθο αἰαῖ 5ιΡ0- 
Ρεϊαηΐ, 4188 4111Π ἢ]Ο ΘίΔη} χπδη 15886 ἰοοο ΔΡΡοηδιίη Ἰάἄοηθα π]18 
αϑί οδιιβᾶ. 

β΄. τος. ἄτομον. ϑογ. ἀπότομον. 
γ΄. 5ο. ΙΑ. βυρτὰ Ρ. ἰχ. 
γ΄. 171. Αά ΑἸοπμδηΐβ ἔαρτη. οἵ, δίϊαμη ϑιυιϊά. ἴῃ Ψύρα εἴ Ῥαγοριηϊορτα- 

ΡΒοβ. Ἐθαάϊἀθτῖβ διιΐθμι τηθέγο ἀδοίγ!οο πγυζαϊοηθ γανθγὰ μι} 
ΒΟ Θη6ο : Πάρ θ᾽ ἱερόν. 

ζ΄. ,30. ἢ ἐκεῖνος χρυσαργύρῳ. ϑοηῖθ. ἢ, ἢ ἐκεῖνος χρυσὸν ἀργύρῳ. 
θ΄. 8ο. ᾿Απεβίβασε. ϑετ. νἱά. ἀνεβίβασε: υδησιδπ) ἢος δΐδπ νου πὰ 

ἀβ ογδοιι]ο Ἀ]᾿ὰη 46 τ] Ϊ ἤθη ποίιιη,. 
Ἴ.1,11- οΧῖτ. δ0Γ. προσυνίστησιν, αἴ 5680]. ζ΄. 187. ἢ. 6. οχἠϊδέέ, οοηι- 

ηιοηπϑδίγαΐξ απίδα. 

κ΄. 7. ΕδΟΙΪΘ ἴῃ ΠΟ 80 Π 0110 ἃρῃοβοαβ Βοῃγίπθηι ΑἸΘΧαΠ ΔΗ ΠΕ ΠῚ ΓΘΡΊθι5 
5115 Δ] η 61. 

λ΄. 120, 8.110. ᾿Αντὶ τοῦ καί. ὕπως ἂν ἢ, καὶ δόλῳ καὶ φανερῶς. ἴῃ 5644. 
δαΐθηι ἴῃ ἤμΠΟ δ 6 ΘΠ ΒΕ] ΒΘΥΠΊΟ ΓΘἤΠρθηα 8 αϑὲ : καὶ γὰρ ἐνταῦθα 
τὸ ἠὲ ἀντὶ τοῦ καί. ἀπίθανον γὰρ κ. τ. Ἅ. 

λ΄. χό6. ἰηϊς, Εδβοτιθηάι5 ΡΙΌΓΆ]18 ΠΠΠΊΘΓῚ15, τοὺς ᾿Ηλεκτρύωνος παῖδας--τ 
ἀγωνιζομένους, ἜΧ ᾿ἰπΠβΘ 46 ηΈ 1015 οἵ δχ μἰβίοτία ἃρια Αρο]]οάοχιμ. 

μ΄. 313. ΨΙά. βιρτὰ Ρ. χ. 
σ΄. 321. ΟΟηῇια 556. αἰχὶ ρ]οββαίογθιη δρηστοσύνην οἰ δαιτροσύνῃ. 864 

ΟΟἸΪαΐο 50}0]. δ σ΄. γό. οἱ ΗΘ ΒυΟΠΙ ρ]οββα Δραστῆρας, τοὺς ὀψοποιοὺς, 
μαγείρους, γ] 460 Ὠϊιηο, [ιῖ586 Ἶᾶπὶ ἰηΐοΥ ΔΏ ΓΑ ΟΥῈΒ αι] γοοθιη δρηστὴρ 
[τὰ ἸῃΓ6]]Προγθηΐ, ἀπιοι! ἐογίαββα ἢος 1080 Ηοιηοτὶ ἰοοο, υδὶ νουβίθαϑ 
322. 323. Ὠιυτ5 ΡΟ Ι5β᾽ πλιαι μι ηἰβίθυὶ ΟΡΘΓὰ ΠΟ. ἡδηΐιΓ. 

τ΄. 28. Ια, βιιρτὰ ρ. χ. εἶ 
υ, 250. Οοπῇ, 56}0]. β΄. 3οο. 
υ΄. 302. ἴῃ 586Π0]., Ψ]ρ.. ρυἱοτ!, Φασὶ τὸν ἡφαιστότευκτον, ἃηἴ6 ΔΥΓΟΙ] ΠῚ 

τὸν ἴη8. Τάλων 6 ϑι144 οἱ Ζοιοθίο. 
χ΄. 84. Ἐΐγιη. Μ. εχ Οτο: περιῤῥηδής. περιῤῥαγὴς, περιῤῥυής. οὕτως ᾿Αλέξ- 

ανδρος ὁ Κοτιαεύς. Πζὸς δὲ περιφερὴς, περιῤῥυής. 



ΡΗΠΠΠΡΡῚ ΒΟΤΎΜΑΝΝΙ. νὴ 
΄ 188, ἐκ τῆς κόρης. Ἐπηρηάαπάιϊιπη ΠΟς δΧ Εἴγῃ. Μ. ν. κουρόσυνα, 

ἘΡΥ Ιθριιηΐαγ φο: Κοῦριξ (816), ἐκ τῆς κόρσης, τουτέστι τῆς κεφαλῆς, 

ὅθεν καὶ ἡ κουρά. ἐν Ὑπομνήματ, χ΄. ᾿Οδυσσείας. 

ϑ'δ 6 ΟΠ 1111) ΠΟΙ ΊΙΠῚ ΒΡ]; θῃ ΟΠ ὉΠ] αἴθτη ρου Ἰδπη ἔθτα 
ΧΙ ΒΌΠη0, Οἵα ὙἹΧ ΟΥΘαΊΡ1]6 5ιΐ, ΑΘ αι). αοίϊο5. ἤδθο βοθο ]τα 
οΟμϑι]αῖ, δ! ηθ5 οδη) ἴῃ ΒΙΠΡῚΠ15 ΟἸΓΟΙΙΒΡΘΟΓΙΓΕΙΠ 6556. 
Φυάτο, 81] 1156 181}, ἢϊο οογίθ 4ΌΔ ΠΊΔΧΙΠΠΘ ΟΡ᾿5 6ϑί, υἱ ποίμ 85 

πδαιθ δά Αἀάοπάβα 1114 νοὶ δὰ ἤδης Ῥχυίαϊοπομι σϑπηςθηΐο5 

δηϊΘ ΟἸΠΏΘΙῚ [ΠΌΥῚ τιϑι1} 4 ]56116 Δρροπδί. 
ΕἸΆρΙΩ ἀἸοθηα! ἔδοϊο Βροπάθπαο, 5ὶ αιδηᾶο 5815 ἰατρα δ Πιιπς 

᾿ύθυτιτη δοοθϑβϑῖο πη46 τιη46 ρῥγοάοαΐ, θὰ ῬΟΘΘΘββοΥ 5. Π}115 νοΪΠη]- 
Ϊ8, αιιδηΐιχη “αι 6Π} 1π Π16 ΟΥἸΐ, ΠΟ 6586 οαΥ [Ὠ͵ΌΒ. 



Υχ ΕΑΔ ΕΒΕ ΣἘἸΕΠΙ.Ὶ 

Α Γς -- . ΐ ᾿ ᾿ ὩΣ ᾿ «. ΄ » 
ε΄. 19} γ- ,ὟἮ «ἘΠ ι ἿἿἧ 7. ε (ΣΝ οὐ Ὰ ΡΥ νά ᾿ης 

᾿ ' ᾿ ὶ ῃ, ων. 

: . τὰ οι 1 ᾿ ) δι Ὁ: ᾧ . εὐὐδαι το τε φτόντουν, ψυχῶν ἩῊΣ αὐ (υἷΑ) ΕΣ κἱ ἅῈ 

ων εἰ 

᾿ . ᾿ κι», 
εν οὧὦὖἰτῶοΣ σῈ ἡ 

1 ἌἍ ἷ“᾿ῳ0 ᾿ . Ψ 

προ ἐλτετ δ Ἡ ΠΠΠΠ]) (σε γα ἘΠῈΡῚ μὲ ἐατε 
, . Κὰ ." Ἂ " ΓΙ . ᾿ - ΗΡ 

Θά δ, ἥϑις ἘΘΠΡ ςΠΙΒΟΡΙΒΕΙ͂Ρ οΥτο 9] ἀείχνυν Ζ1. πιὰ 

παρε ον Γ᾿ ΠΡΟ στα τ ταν εὐποΐῆε, ἢ 

ὃ ξσα δ Ὁ» ἈΝΝΕΣ δε χα ΠῚ} ΡΣ ἡ «ΡΘΗ; ΓῊ " 

ΒΕ ι πο μοΥἿΣ ὩΣ πῃ ἦν εἱὲ ΟῚ 5 εὐκίνν 

Ἰ ον. ΤΩ ἰραθεμ μι Ἐηϑα Ὁ {πα φδιονε , ἐμάψι ὯΝ Ψ'. 

ΕΠΗ μὴ δϑμοΐ οὔτ δ ἢ. 5 οὐ ποθεηκ οἰροὶ ἐξα ε α 
᾿ ΄ Υ Η 

“, ὦ ἧς ΝΟΣ 

ΣΟΥ δι κύτοῦ 4 ΠΕ ΨΩ 9,6. ΡεΩ͂ οἰσαυῦ 5 

ἢ χ᾽. ἢ δ οἷ " ΒΠΗΥ ΠΝ Στ ἘΓ 

, πὰ 
δ, ΟΣ ΔΌΣ .ῃᾳᾳῃ, 

Ὑ ΞΑ ΨΉΝ ͵ 

Π 

"ὦ 

"ὦ 

- ἢ Ψ: 

ξ ᾿ ὁ αὰ 

με - 

᾿ 
. 

. 

«᾿... » Ἂν 

΄ 
ΜΡ "4 ἡ 

υ 

"“᾿ 

ᾧ ἢ 

δῆς 

υς 

εὖ 

᾿ 4 

Ἴ - 

. - εἰ »᾿»ν"νᾳῳῷ 

ὲ ι ᾿ ΝΥ αι 
τὰ ΄ 

- ἢ 
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ἤ: ᾿ ὲ 
- 

σὰ - 
᾿ - 
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«ν᾿» 



ὙΠΟΘΕΣΙΣ ΤῊΣ ΟΛΗΣ ΟΔΥΣΣΕΙΑΣ.-. 

--- -»- 

ΜΝ ᾶς Ἴ .« “ἤ -»-ος Ε Ἂς 5» , 

Μετὰ τὴν Ἰλίου ἅλωσιν ἕκαστος τῶν Ἑλλήνων εἰς τὴν ἰδίαν 
᾽ » ς “» " 7 ἐ 7 « 3 

ἀπῆλθε σκηνήν. καὶ διὼ τῆς νυκτὸς ἀδήλως ἐσφάγη ὁ Αἴας, 
Η Ζ.. οΥ ΄ Ἢ 5 ΄"" 

καὶ εὑρέθη σρώΐϊος κείμενος. στάσις οὖν γέγονε μεγώλη εν τω 
.. Ν 7 « 7 Ζ7 “" -" Ν ᾽ 

στρώτῳ καὶ πάντες ὑπενόουν δόλῳ φονευσῶ! τοῦτον τὸν Οδυσ-- 
ω» λ ᾽ Ε ΄ Εν ἢ 7 »-᾿» ΕΣ 

σέα. μελλόντων δὲ εἰς ἀλλήλους τῶν Ἑλλήνων χωρέϊν καὶ ἐμ- 
΄ » ᾿ ᾿ς ς ε 

φυλίου κρίνεσθαι πολέμου πρῶτος ᾿Οδυσσεὺς ἑλκύσας τὼ εαυ- 
ἊΣ δ, Ὁ 5 .ν Ε] ᾽ »“Ὁ΄᾿᾽ ε 

τοῦ πλοίῳ ἀφώρμησε τῆς Τροίας καὶ μετ᾽ ἐκεῖνον ὥπάντες 
᾽ »“, Ψ. ᾽ »ο Ὁ 

ἐφεξῆς. καὶ τοῦτο γέγονεν αἴτιον τοῦ διωλεχβήνωι (Ξον. διωλυ- 
.» Ν , ΔΟΑΥ͂Ο ΄ Ν -“-᾿ Ν 7 
θηνω!) τὸ στράτευμω τῶν Ἑλλήνων καὶ κατώλιπειν τήν Τροίων 

Ν ᾿Σ φν « 

μετὼ τὴν αὐτῆς ἁλωσιν. 
ΘΡ Ν 5 ὡς » » 7 

Ὡς οὖν Ὀδυσσεὺς εἰς τὴν ἰδίαν ἠπείγετο πατρίδω περιπλεύ- 
᾽ ͵ κ( »Ἅ 

σὰς εἰς χωρῶν λεγομένην Μαρώνειαν καὶ συγχωρούμενος τῶν 
» " Ὁ 7 3 7 Ν 

νεῶν ἀποβήνωι διωκρίνεται τούτοις πολέμῳ. καὶ λαμβάνει τὸν 
Γ “ ϑ.  ἷν ε » "»“, ,Ν "" ἂλ -»ὝὟ 

πλοῦτον αὐτῶν ἅπαντα. ἐκέϊ δὲ τὴν Ἑκώβην κατωρωμένην τῷ 
»" 7 Ὁ »- 5 »" 3» 

στρατῷ καὶ θορύβους κινοῦσαν λίθων βολαῖς ἀνέϊλε καὶ παρὼ 
ὦ ἕξ ͵ Ά 7 ᾿ς ᾿ ΧΝ χὐμα Ν 

τῆν θάλασσαν καλύπτει ονομώσως τὸν τόπον Κυνὸς σήμω. καὶ 
7 ΕῚ ͵ ν΄ 7 ᾽ -“ ᾿ 7 

παραγίνετωι εἰς χωρῶν λεγομένην Λωτοφάγων, εκει δὲ πάλιν 
7 « 7 Υ 4 , »ὉὉ ͵΄ὕ 

πολεμήσας ἡττήθη. καὶ φυγὼν καταλαμβάνει νήσον λεγομένην 
᾿, ΄ ς πων. ε ΄ 

Σικανίων, τὴν γυνὶ λεγομένην Σικελίαν. ἡ δὲ νῆσος αὕτη τρίγω- 

ἃ Νιιρὰχ ποὺ ἀύριμηθηΐαῃ), απο 6 οοά. Ῥαϊαΐῖ. γαηβου ρβὶ, 6 πιιρϑοῖδ- 

Β' τ βου! ρίουβ [ο. Μία] ἀθ {Π͵|γ886. παγγαϊίομθ ((ΠγομορΥ. 5. Ρ. 144. 

44. εἀ, Ηο(.) Ὀτανίδίιι 6586 ἀϊοαβ. Οὐ βίας ταπιθὴ απο οχίγθηια ἐδ 

ΑἸοΐποο, ΤοΙθροηο οἵο. ἰδὲ ἤρθη Θχίδηΐϊ, 864 οἴμην 115. απ ἀριὰ ΠΙοίγεπὶ 

110. 6. Ρ. 5. 6. οἵ τ5. δά. Τλδοϑι. ἰδριιηΐαῦ ἴθγ σοηβρίγαμθε, Αἰἴαυὶ Μία] 6] 5 

8:18 οἴΐαπι 11 6 Τλὶοἴγ 56 Παιιβίβδο ἰοβίδίαν ρ. 1.34. απ τὰ ΠΊΘ ἴῃ Τ οῖγο 

ποβίτο 1υαῖϊηο πὴ ᾿ηνθηϊιηΐαγ. 1Π1Π15 ᾿ἴδατιθ αυΐ οὐ τἰσαυη ΠΟΥΓυ ΠῚ ἃ ΟΟΥΆΠ ΠῚ 

τταοίααῦ, θὰ ἐλιι{ΠΠ15 ἔογΐαβεο οὐὶῦ Ὦςφο Ἰαοϊ ηἷὰ. 

ΝΟΙ,. 1. ς 



ΧΥΙΙ ΥΠΟΘΕΣΙΣ. 

εἶ Ε Ν "Ὁ" " "“ ᾽ .- " ͵ ͵7 

γος ουσῶ ὥπο τριῶν ἀδελφῶν ἐκρώτειτο ὡλληήλοις συνερχόμενον 
΄ ΗΝ ς »“» ΄ ᾽ 7 ͵7 

(δου. συνερχομένων) οὺς οἱ τῆς χώρας ὠνόμαζον Κύκλωπας. ὁ 
Ἧς »"» ᾽ -“ 7 « Χ Ρ. 7 

μὲν γῶρ πρωτος εἐκώλειτο Κύκλωψ, ὁ δὲ δεύτερος Πολύφημος, 
Ν ἃ 7 3 7 ΕΥ ἤ 1 ΑΨ οἶ' Δ κοὶ ὃ τρίτος Αντιφάτης. οὗτοι γεγόνασι παϊθὲς Σικώνου ὥνθρες 

3, ΄ο οο Υ̓ ο»“- ᾽ ͵΄ 

δυνατοὶ καὶ ἄγριοι κατωκρώτουντες τής χώρως καὶ τοὺς ἐμπίπ- 
Ε “»Ἥ ς ἐ 3 Ὁ Ἦν Ν ᾿» 5 ᾽ 

τοντῶς ὠνωώιρουντες. ὡς ουν Οδυσσεὺς περι τῶν (81:90) Αντι- 
7, 6 γψ,Λλ ΠΝ 4. ὦκ' ζῳ εν 4 ᾽) 5 

φάτου ἡλθεν καὶ τοὺς σὺν αὐτῷ διαφθειρομένους εἶδε, ἐφυγεν εἰς 
[2 4 »ο“ ͵΄ -“ μ“ ἦὖ΄ 

ἐτερον μέρος τῆς νήσου καὶ περιπίπτει τω κωλουμένω Κύκλωπι. 
ἘΝ δ ᾽ “" Ἂς λ .»Ἢ ς ἤ 3 ΄ 

καὶ συλληφθεὶς ὑπ αὐτου πολλοὺς μὲν τῶν ετωίρων ὡπολλύει, 
ῳψ, Ἂ δ ὅδ Ὥ Ἁ ᾽ »“ » » 

αὐτὸς δὲ ἐν τω σπηλωίω κατωκλεισθεὶς ἐμήχωανωτο πῶς ὠφειλε 
Ὁ ᾿ ἐν 3, σῷ 7 “ ᾿ Ἄς ἊΝ 7 

σωβθήνωι. καὶ προσαγωγων αὑτῷ λύτρω χρυσου τε κωὠὶ ὠργύρου 
᾿- Ν δ.» 5. ἃ ΚΖ Ψ Ν Ν ᾽ Ἂς 

πληθος τὸν ὑπ᾽ ἐκείνου διέφυγε θάνατον. καὶ διὼ νυκτὸς ἐπιβὼς 
Ὁ Ὁ 7 “, ΓΑ ΄ 2 

τῇ ὁλκάδι περιπίπτει τῷ λεγομένῳ Πολυφήμω καὶ καταπονη- 
φ. ἃ ᾽ "“» μ" ᾽ Ν ΄ Ν. 3 

θὲς ὑπ᾿ αὐτοῦ καὶ πολλοὺς ὠποβαλὼν δώροις αὐτὸν καὶ οἴνῳ 
΄ τὰ “Ξ ᾿ς 5. "Ἢ “" 5, 7 προσενεχβέντι μετέβαλεν. ἥν γαρ ἀήθης τῆς τοῦ οἴνου γεύσεως. 

3 Ν λ Ν 35) ς ᾿ Ν - ν 7 ἃ 

ὠπολυβεὶς δὲ λοιπὸν εφυγεν ὡρπάσως τήν εκείνου θυγωτέρα ἥν 
“ "“ "-“ ς »ἢ- ῷῳ» ἡ ε ἃς 3, εἶχε μονογένη. ταῦτω Σίσυφος ὁ Κῶος " ἐξέθετο. οἱ γὰρ ἄλλοι 

Ἄν 3) .“ - 5 ,»" “- ς γι, σοιητικὼς ἔγρωψαν, ὁτί τρεις ὀφθωλμοὺς εἰχον οἱ Κύκλωπες 
Υ͂ ἃς “ 5 ὲς ΣΙ ΄ ΄ ς Ν 

σήηήμώινοντες τοὺς τρεις ὠδελφοὺς ὠλλήλοις συγκειμενους, ὁ δὲ 
7 -“ δ ᾽ Ψ ν Ν « Ν 

Πολύφημος ἐνω. ὃν καὶ ετύφλωσε μετὰ πυρος, ὁτι τήν θυγα- 
.» » "»“᾽ ΕῚ »} " 7 “ο᾽ ᾿ " --ς τέρω αὐτοῦ ἐκκαυβεὶς ἔρωτι ἀφείλωτο. ᾿Εκεῖθεν δὲ εἰς τὼς 

Γ ,, ᾽ ἈΝ Ά, Ν 5 ΄- 9“. κνἘὉ Αἰολίδως νήσους ἐλθὼν πρὸς Κίρκην καὶ τὴν ἀδελφὴν αὐτῆς 
Ἁ Ν ΄ γ) « 5 Ε “Ὁ 3 

Καλυψὼ τας θυγωτέρως Ατλῶώντος υπ αὐτῶν ἐδείχθη (8.1. 
» ΜΝ ᾽ Μ΄, δ ᾿ 7 ον ς“ «ς 4 

ἐδέχθη γο] ἐδεζιώθη), ὧν τῶς νήσους κρατουσῶι ἱερείο ἡλίου 
Ν Ζ΄ ἀπὸ ἦν « “ Ν ἜΣ ἣν Ὁ -Ἁ κῶώι σελήνης υὑπήρχον. ἡ οὖν Κίρκη ιερείω οὐσῶ ἡλίου καὶ 

» 7 Ἂ ε » ἄγων δ: Ὁ 

μυστικὰς ἠπίστατο πράξεις καὶ τοὺς ὁρωμένους ὑπ᾽ αὐτὴς 
57 3 Ψν » ὔ ΄ Ν 

ὥνουσοὸν ([. ἀνούσιον) εἰς φαντάσιαν μετέβαλε καὶ παρω- 
΄ ». »ν » ᾽ » 7) ε ᾿ ᾿ 

μένειν αὐτὴ λυσσωντῶς ἐρωτικῶς παρεσκεύωζξεν. ή δὲ Καλυ- 
 , “Ὃ Ε ΄ ἂ ᾽ “ » Υ « 

ψὼ ἔχουσω πλῆθος ἀνθρώπων τούτους ἐν ὁπλοίς ἐγύμνωξεν ως 

Ὁ Ομ θη ΙΟἷτ15. βουρίο, αιι6 πὴ αὖ ]105. 6}115. ΤΥ περ πλα]ῦοβ. ργοῖθῦ, 
Μα]θίατη πθῆηο πον. ΨΙ4, Ψοββίατη οἱ Ἐδθυϊοϊ πη. 



ΥΠΟΘΕΣΙΣ. ΧΙΧ 

»" 5" Ἵ ὋὉ 4 »"Ἥ « Ἴ Ζ ε καὶ φορῶν αὐτὴν ἤν τῇ ἀδελφῇ". ἡ δὲ Κίρκη τὸν Οδυσσέα ὑπο- 

δεξαμένη ἐθεράπευεν ἐλπίδι τοῦ κρωτέϊν αὐτὸν ἐν τῇ νήσῳ καὶ 
ς ἢ 5. “ὦ ν 4 ἣ τὶ ᾿ Ν ΄- 7 »“, 

σὺν αὐτὴ βασιλεύειν. οὗτος δὲ γνωρίσως τινῶς τῶν ἐκ τῆς Ἕλ- 
᾿ ΄οὋ7΄"᾽ 7 » 7 7 ΕῚ »Ὺ»“»ν 7 7 ΕῚ » 

ληνικής στρωτείως ἐπυνθάνετο πῶρ αὐτῶν τίνος χώριν ἐν ἐκείνη 
᾿ Ι͂Ω 7 ς ᾿ “ [2 « Ν »"» 7 3 “Ὃ 

διάγουσι ΤΉ γήσω. οἱ δὲ ει ον ΟΤΙ ὑπο τῶν κυμῶώτῶων ἐκριφεντες 
Π 

Ἃ », 7 ν΄ Ν ΄-ς -» 

᾿ προσεπέλασαν τή νήσῳ καὶ πόμὼ μῶώγικον παρῶ τῆς Κίρκης 
' ν » 7 5, Χ Ν "“» »Δ 32 7 

λαβόντες ερωτι κεκρώτηντωι αὑτήν καὶ τῆς ἰδίας ἐπελάθοντο 

πατρίδος, ὅπερ ᾿Οδυσσεὺς μαθὼν τοῖς ἰδίοις ἐκέλευσε μηδενὸς 
͵ ἾΈ »"» " » » »-5μῬ ΄ Νᾳ 

β ὥψνασθαι τῶν ὠπὸ τῆς Κίρκης αὐτοῖς φερομένων βρωμάτων ἢ 

' 

' 

7 ε ᾿ Ζ 7 Ὁ Κ «ὸ ἣ » Δ Ν 

πομάτων. ἡ δὲ Κιρκή θαυμάσασα πῶς εὑὐρεν αὑτὸν εἰδότα τὰς 
᾿ »γν 7)7 δ. υὔὴὸ ν᾿ 57 ψ -Ὁ ς 855 

αὐτῆς μαγγανείως ὑπηλβε τὸν ἄνδρω δώροις πολλοῖς καὶ ἡτήσεν 
- »"» , 5». »ν Ν - “ »" , γ » "ν 

αὐτὸν μείνω! πῶρ ὠὐτή τήν ρῶν τοῦ χείμωνος ὁμόσωσω αὐτῷ 
᾽ Ν᾽ Ὁ “τ κᾳ "7 4. ᾽7 Ν » - δ᾽ “ῳ 7] «“ 

ἐν τῷ ἱερῳ ὡς οὔτε αὐτὸν οὔτε τινὼ τῶν σὺν αὐτῷ βλάψει. οὕτω 
7 5 ἃς ᾿ ᾽ 5. ἦν ᾿ς Ν 3,., γᾷ ἃ 7 

τοίνυν Ὀδυσσεὺς διατρίψας μετ αὑτῆς καὶ μίγεις αὐτῇ εγκύ- 

μονω καταλείψας αὐτὴν ὠποπλέει τῆς νήσους Ἐκεῖθεν δὲ 

ἀνήχθη εἰς ἑτέρων γῆσον ἧς ἐκράτει Καλυψὼ τῆς Κίρκης ἀδελ- 

φή. μεθ᾽ ἧς πάλιν χρονίσως παραγέγονεν εἰς τὴν λίμνην τὴν κα- 
νἢ ἈΝ "- ᾽ . ΗΝ 

λουμενήν ΝΝεοποντον (8. Νεκυοσπομπὸν 6 Μαϊεϊα), ἐν ἡ διὼ 
7 5] Ἂς ΄ »»»»» 3 δῇ ᾽ 

φασμάτων ἔγνω τῶ μελλοντῶ συμβαίνειν αὐτῷ. ἐκέιθεν εἰς 
Ἄς ς]ς 2 ψ ΄ Ν Ἄ, » ,7 

τῶς Σειρηνικῶς ἐκρίπτετωι πέτρας, καὶ τήν καλουμένην Χαάρυ- 
᾿ « ᾿ -“᾿ ͵Ζ Χς ε ΄ 

βδὲὶν καὶ Σκύλλαν, ἥτις ἐν στενωπῷ τόπω κειμένη ὑποδέχεται 
."  ; ἂρ, ἐν καὶ ἃ, 7 ᾽ “᾽ 

τῷ τοῦ ὠκεάνου ρεύμωτω καὶ τοὺς πωρεμπεσόντας βυθίᾷει. εκει 
᾿ ͵7ὔ ἃς ε ᾿ ν Ἢ “ 7] » Ἃ, 5. ἃς 

δὲ πάντας τοὺς ετωίρους μετὼ τῶν πλοίων ἀποβωλὼν αὐτὸς 
7 7 ᾽ »“ ἂν ὁ »“"Ὃ θ 7ὔ » ὡς 

περικαβίσας σανίδι ἐν τοῖς βεύμωσι τῆς θωλάσσης εφερετο. 
“, ς Ρ᾿ Ν 7 ΡΖ ᾽ “- ἂΨ » 

Τουτον εωρωκότες τινὲς Φοίνικες πλέοντες ἐν τοις ὕδασι φερόμενον 
᾽ ͵7΄7 ΕΣ Ω ͵7 Ν 3 δ ΄ ͵ ὰ ς ἀνωλαϊβόντες ἡγάγον ἐν Κρήτη πρὸς Ιδομιενέω γυμνόν. ὃν ἑωρω- 

;" ᾽ ᾿ Ἢ ε ΄ ͵ὔ Ν Ὁ “Ἄ »"» 

κως Ἰδομενεὺς ὑπεδέξατο καὶ κρατήσας τήν ὥρων τοῦ χειμῶνος 
» . Ψ, ΑΝ, Ν 3 7 » 7 Ν 

ἐξέπεμψεν αὐτὸν πρὸς ᾿Αλκινόου εἰς Φαιωκίαν τὴν νυνὶ λεγο- 

μένην Κέρκυραν δεδωκὼς αὐτῷ ναὺς δύο καὶ ἄνδρας ἐπιλέκτους 

ς Τ,αἴθι ἴῃ ΘΠ Οβ]5 ᾿ϊβοθ, διάφορον βῖνα ἐχθρὰν ΘΆ τ [πῖ556 βογοτὶ. Υἱάθ 
ΜΈ ]ο δ. 



ΧΧ ΥΠΟΘΕΣΙΣ. 

Χ 3 » ᾽ 7) ς Ν πεντήκοντα. παρωλαβὼν οὖν τοῦτον ᾿Αλκίνους ὁ βασιλεὺς καὶ 
Ν Νν ΄ δὴ » 7] θερωπεύσας αὐτὸν πέμπει πρότερον κατασκόπους εἰς ᾿Ιθάκην ἐν 

΄ 5 Ν Ν "Ὅ" »"Ψ σχήμωτι πρωγματείας ὀφείλοντας τὼ περὶ τὸν οἶκον αὐτοῦ καὶ 
Ν »ο- », ς Ἀ 7 ςς 7 » φυ τὴν γυναϊκω μαθέϊν. οἱ δὲ γνόντες τὰ περὶ τούτων ἐπανῆλθον 

᾿Ν, 5 ΄ ΕῚ 7 Ν 5 7 Ε] Ω 7 πρὸς Οδυσσέα εἰς Φαιωκίαν καὶ ὡπηγγειλῶν αὐτῷ παντῶ. 
Χ Ύ Ε ψῚςἮΈῈ Ν “᾿ 

Συμπαραλαβων οὖν ᾿Οδυσσεὺς (Εἰ τἸηβουοπάμη γνώυν παρ) 
Ε] ᾿ς ψω ᾿, Ν Αλκίνου μετὰ πλειόνων στρατιωτῶν καταλαμβάνει τὴν Ἰιθά- 

ΓΩ “ ᾽ ν 3 “Ὸσ» 3 ἀξ κῆν. καὶ τοῖς μνηστήρσιν ἐπελθὼν ἐν τῷ ἰδίῳ οἴκῳ εὐωχουμένοις 
«“Ὕ μ᾿ -»ὝὝ μὰ Ν ἢ Ε »"» 3 7 

ὥπῶντως ἀνεῖλε, καὶ καβάρως τὸν οἶκον εκ τῶν ἐπιβουλευμά- 
“. ἥ 7 ς ᾽ “ Ν Ν 7 Ν Ν των αὐτῷ δόλον (59) ἀνακτᾶται καὶ τὴν βασιλείαν καὶ τὴν 

-“ ΄ Ζ Ἂς π΄ ,Ἃ, “ον δ γυναίκώ. Καὶ βιώσας χρόνους πολλοὺς ὑπὸ τοῦ ἰδίου παιδὸς 
ὥ Λυ Ὁ δ "»"“ 7 ίς ΤΌΣ, εἶ 7 Ν Τηλεγόνου του ὡπὸ τῆς Κίρκης αὑτῷ γενομένου κατωλύει τὸν 
᾽ς ἣν; 3 Ν “"Ἢ εἰν 7 95) 7 ᾿᾽ 

βίον. τὸν γὰρ ἀπὸ τοῦ υἱοῦ βάνωτον ἔκ τινων μαντευμάτων ελ- 

πίζων, τὸν Τηλέμαχον ἐφυλάττετο καὶ συνέϊνωι αὐτῷ πιἀρητέιτο: 

ὅτε οὖν ὁ Τηλέγονος τὴν ᾿Ιθάκην κατέλαβε καὶ ἑαυτὸν τῶ πατρὶ 

κατεμήνυε μὴ ἐπροσδεχόβόνων: αὐτὸν τῶν φυλάκων κἀνὴ εὐθὸν 

κραυγῆς γενομένης ὡς ἔτι γυκτὸς οὔσης, νομίσας ᾽Οδυσσεὺς τὸν 

Τηλέμαχον εἶναι, ἀνίσταται μετὼ ξίφους. καὶ συμπεσὼν Τη- 
͵͵ ͵7 ς “ ΄-, ΄ "Ὁ" Ρ᾿ λεγόνῳ πλήττετωι ὑπ᾽ αὐτοῦ τῶ Κεντρὼ τῆς τρυγόνος. καὶ τούτω 

“ ͵Ζ Ε ἃς 3 -ὝΎ Ν τ ΄ .“ Ν τῷ τρόπῳ Οδυσσεὺς ἀναιρεῖται. μαθὼν οὖν Τηλέγονος ὅτι τὸν 
΄ ΕἾ -»“Ὕ΄ Ψ Ν »" 3 ͵ “ Ζ πατέρω ἀνεῖλε πενθήσως αὐτὸν πικρῶς ἀνεχώρησε τῆς ᾿Ιθάκης. 

------«Ὁὁ----ἕ 

σθαι ἴῃ οοἄ. Ῥα]αΐ. δ], οἵ Πδίηι συ] 6} ΔΥΡῚΙΠΘΠΓΠΠῚ ᾳ τ ΠΗ͂Σ, ἘΦ ΡΒ. Ἢ ΕῚ 
Οαγϑββθβ, ιοά ὀχ] Ἰζπη οἰϊαπὶ 4 ΟἸΑΥ το δηΐο Οαγ5568 1), ΟἸ1ΠῚ 
8.6 νου πη (ΥΔηΒΟυΙρίτπ 51: 6 Τ᾽ Ζείζϑο (ὐομημη. δὰ ΠΤ γοοργ. 818., 
ἢϊο σαρθίοθι ποὶμὶ. 

ἌΝΔΡΑ 



Ι, Εἰπέ μοι ἄνδρα Μοῦσα τὸν πλα- 
νηθέντα μετὰ τὸ πορθῆσαι τὴν Τροίαν 
καὶ ἐκ τῆς τοιαύτης πλάνης ἰδόντα ἄστεα 
πολλὰ, καὶ νοῦν ἔχοντα ἐκ τοῦ ὁμιλῆσαι 
᾿ἀλλοδαποῖς ἀνθρώποις. ἃ γὰρ εἶχον ἐκ- 
εἶνοι πολιτευόμενοι ταῦθ᾽ οὗτος τῇ πείρᾳ 
μαθὼν, νοῦν γνῶναι, λέγεται. γοῦν γὰρ 
ἐνταῦθα τὴν πεῖραν νοητέον. ἔγνω οὖν 
γοῦν, ἀντὶ τοῦ ἐμπορικὴν γνῶσιν εἶχεν. 
Ἑ,. "Ανδρα μοι ἔννεπε Μοῦσα] Γελοῖοι 
οἱ τὸ, ἄνδρα μοι, ἀνδρεῖον ἀκούοντες. 
ἔσται γὰρ, ἀνδρεῖον καὶ πολύτροπον ἔν- 
γεπε. τὰ γὰρ ἐπίθετα πρὸς τὰ κύρια 
προσηγορικὰ τάττεται, τὸ οὖν ἄνδρα 
κυρίως παρ᾽ αὐτῷ τίθεται, τὸν ἀντιθέμε- 
νον (ϑ0Υ, ἀντιτιθέμενον Ὠΐο οἴ ἴῃ 56. 
80Π0].) τὴ γυναικὶ, ὥσπερ ὁ ἄῤῥην, ὥς 
πότε ἔφη, ἀνὴρ ἢ γυνή: ἘΠ τ᾽ ἐπὶ τύμβῳ 
᾿Ανέρος ἑστήκει τεθνειῶτος Ὁ ἠὲ γυναικός 
(11. γ΄. 434.), καὶ, ᾿Ανὴρ ἀπ᾽ αἰῶνος 
ᾧχετο" νέος (11, ω΄. γ25.), καὶ, Ὅς γε 
μετ᾽ ἀνδρῶν ἵζει ἀριθμῷ (Οα. λ΄. 440.), 

κ Ἦος νι]ῖ. 

θεΐ βοῦοὶ. 56ᾳᾳᾳ. ΒΌΤΤΜ. 

᾿ 5» »Ξ“2,͵ δ 7 Ν 

ἌΝΔΡΑ μοι ἔννεπε, Μουσω, πολύτροπον, ος μώλω πολλῶ 

Ι. πολλὰ] πάντων Ἦ. 

καὶ τὸν (801". τὸ,} ΓΑνδρα γέροντα (Οἀ, 
σ΄. 53.), ὡσεὶ ἔφη ἄῤῥενα γέροντα" καὶ, 
Ῥεῖα λαθὼν φύλακας ἀνδρῶν δμῶας τε 
γυναῖκας (11. {΄. 477.}" καὶ συγκριτι- 
κῶς ὡς πρὸς τὰς γυναῖκας" αὐτὸς γὰρ 

ἔφη, Οὐ γάρ πω τοῖον εἶδον ὁ βροτὸν 
ὀφθαλμοῖσιν Οὔτ᾽ ἄνδρα οὔτε γυναῖκα. 
(Θά. ζ΄. τ6ο.). καὶ ἀνδρότης δὲ ἡ τοῦ 
ἀνδρὸς δύναμις ἡ πδιοῦσα ᾿Ανδρότητα καὶ 
ἥβην (11. χ΄. 363.). ἐπ᾽ ἄλλων γὰρ τῶν 
μὴ σωζόντων ἕξιν φησὶ, Κτενέει δέ με 
γυμνὸν ἐόντα Αὔτως ὥστε γυναῖκα (1]. 
χ΄. 124.)» οὐχ ὡς ἄνδρα καὶ ἄῤῥενα, 

ὥσπερ ἐν ἄλλοις, ᾿Αχαΐδες οὔτ᾽ ᾿Αχαιοῦ 
(11. β΄. 235.). καὶ, Μή σ᾽ ἀπογυμνω- 
θέντα καὶ ἀνήνορα θείη (Οἀ. κ΄. 3ο1.), 
μή σε θηλύνῃ. . ᾿Ανὴρ σημαίνει τέτ- 
ταρα, τὸν φύσει, ἤτοι τὸν ἀντιθέμενον 
γυναικὶ, ὥς ποτε ἔφη, ᾿Ανὴρ εἶ οὐ γυνή 5 
(11. ὡ΄. γογ. ὃ), καὶ, Μή σ᾽ ἀπογυμνω- 

θέντα κακὸν καὶ ἀνήνορα θείη. οὐ γὰρ 
εὑρίσκεται δύο ἐπίθετα ἄνευ κυρίου ἢ 

51 ἄνδρα Ὠἷς οϑβϑξ ᾿ἰπϑίαυ θρὶ [ποι], αἰϊυα ἐοβι ἀθγαγθίαῦ Βα θδίδ πη ναμη. 
ΟἿ. 56}0]. 5ᾳ. Οὐ: μἷς θαυ απ Ῥ6ββὶ πὰ αυδα βομβαπι ροιτηϊδία Βα δ : πη ϊὰ5 μ8- 

Ὁ ῊΪΟ βίαι τηοποθο, πὴ6 ΟὉ πδυπὶ ΒΟΙΤΙ ΠῚ ΒΟΒΟ] Οὐ ιτα ΟΥ τοι" ὨῚ, ααΐ πριηϊηΐ ΡΥ σ 
Τἰρὶ ἀοθοῖ, ἴῃ νου θ]8 Ηουηογὶ ἀἰϊογυϊμαιο νϑίθγιιηι ἀποΐογιιπι Οπι μ65 γ6] ΤΠ} ΓΙ 55᾽ Πγ8 5 
ἈΒΘΥΓΔΙΙΟΠΟ5 τηθηδἀαδηιθ, πἰδὶ ἃ δ: πιδηϊοβῖα. ὀρογαγαπὶ ΜοαϊοΙ Δαθηβί απ Ρεο- 
οδΐα, Ἰηϊησ΄Ή5 ΤΟΙ ΠΟ ΊΘΓΟ, ἰάχιιθ, αὖ ἐθ πη ρουΪ ὉΠαγίφοα 6. ῬΆΓΟΒΠῚ, Π6. ΠΟ Ο αα]ά6Π1, 
ὨΪδὶ Ὁ δ᾽ 1116 νἴδυτι ἐπιουὶξ, Ἰθοῖουο ἢ ααὶ ἕο] ποροῦο Ηοιποῦὶ οογίρ, {πθῃϊ δὰ πγᾶἃ- 
Ἐπ5 ᾿ΔθΘὈΪΓ, νΟΓΒῸΒ ἴρ505 θνόϊνογο οἵ ροϊοβῦ οἵ ἄοθοῖ. ΒΌΤΤΜ. 

5 Ῥογθομα δἶπιο οἴοῖταν Ἰοοῖῖο χεο ρτὸ οὸ αποὰ πὰπς δὶ Ἰοστίατ, φαοάασιο αἰ οὉ]- 
ἴαΐθ ποι σαγοῖ, ἾΑνερ, ἀπ᾽ αἰῶνος νέος ὥλεο (ν. Ηδν.) Ναπὶ ΗομΘΓΙ ΠῚ ἐγ 8} αἰ χεσο 
ἴῃ λάθη θη ροΥ 5 ΓαίϊομΘ ὈΒΌΡΡΆΓΘ ΡοΐῃΪἶβϑθ, 418 αἸΪὰ5. οἴχεται, ραίθ Οἱ ̓ ΠΟΙ ογθη Τὶ 

εὙ΄, 41,5. σα πὶ θ΄, 294. Οὐδ ΠηΆ ΠῚ πδὶ [Ἀτιι15 ΒᾶΠΟ 60 56 η88 οἴχεται : ΠΙΔΙῸ α΄. 242. 
Χ ΔΙΑ υ5. αἰ οἱ οχ ποβίτο βομο αβίο, οὔχετ᾽ ἄϊσεος Τοροηθηάμτῃ, υἱ 1]. λ΄. χ88. 
ἴχετ᾽ ἀνὴρ ὥριστος. ΒΌΤΤΜ. 
4 Μριλογδ Ὁ }18 ἢδοο αποαὰα Ἰδοίΐο, ῬΙῸ δῷ ἀξ ἤπης ἰδὲ οδθἐϊποῖ, ΟὈ] τον αἴο ἀϊσαπι- 

ΙΏΟ, φοιοῦσον ἴδον. ΒΙΓΊΜ. 
" Οονγιρία μέδο βαηΐ οχ {18 ἀνὴρ ἢ γυνή. (188 π΄ 5.80]. ργδθο, ρυφοπιϊ πίον Ἰοσο 

1. ρ΄, 434. ΟὈ ᾿ξθο ἀνέρος----ἠλ γυναικός. Μοχ γοῦθα, οὐ γὰρ εὑρίσκεται----προσηγορικοῦ, 
Ὧ85 ἴῃ 50Π01]10 νυ]ρσαῖο τοοῖθ βυι δ] οἰ θεοῦ Ἔχρ]ολ οπὶ, νῦν σὸν φύσει, ἸῺ ΒΟΒΟΙΪΐΟ ἰδῖο 

Ε. Ο. ὕοὴ δαῦθθηΐ πὸ τοϊογδηζαν., Οὐδγο ΤΟ] Ἶτ8 ἔδοϊββοπὶ δὶ ουβ Ιοοὸ βοϊυτῃ 
βοΒΟἸἸατι νὰ] ρα ἴον Ροδιυιΐβδοπι, ὁχ αἰτοτο δυΐοτα, αξ ὉΪ8Ὶ] βοΠἸδοῖ Ρογῖγοῖ, ργΈθΟΙΆγδ τι 

ἱπτητηοαο α85 πῃ ἤπο Ἰορὶ ταν οἰντθοϊομίαια. ΒΌΤΤΜ. 

Β 



" ΟΔΥ̓ΞΣΕΙΑΥΑ. ., 

πλάγχθβη, ἐπεὶ Τροίης ἱερὸν πτολίεθρον ἔπερσε" 

2. πλάγχθη) πλάχθη Υ. 

- -“.«Χ Ν Χ 5 “ 

προσηγορικοῦ. δηλοῖ δὲ καὶ τὸν ἀνδρεῖον, 
ὡς τὸ, ̓ Ανδρὸς ἀκοντίσαντος (1]. δ΄.408.)" 
ἢ καὶ τὸν ἀνδρὸς ἡλικίαν ἔχοντα, ὡς τὸ, 
[ - 4.6 ὃν ἔ κἡ 5 -“ Ν Οπου νῦν γε μετ᾽ ἀνδρῶν ἵζη ἀριθμῷ" καὶ 

Ν » ε ΤΩ Ἄγ ΄ 
τὸν γήμαντα, ὡς τὸ, Ανδρα ᾧ ἐδοσάν με 

πατὴρ καὶ πότνια μήτηρ ([]. τ΄.. 201.}" 
Ν ἈΝ 7 « ἈΝ ΕἾ ΄ 

καὶ τὸν φύσει, ὡς τὸ, ᾿Ανδρες κίκλησκον 

καλλίζωνοί τε γυναῖκες (1]. η΄. 120.). 
᾿Ανὴρ δὲ γέγονε παρὰ τὸ ἀνύειν δύνασθαι, 
γυνὴ παρὰ τὸ γεννᾶν, ἄρσην παρὰ τὸ 
ἀρόσαι. Ἐ. . Ανδρα, νῦν τὸν φύσει. 
οὐ γὰρ εὑρίσκεται κ. τ. λ. ἀδαιι6 δά 

1,18. 1. ᾿ 

)- υ ἈΝ οὐ μὰ Δία δόλιον καὶ παλίμβολον τὸ ἤθος. 
τα -» ͵ κ 

ἀλλ᾽ ἁπλῶς τε ᾿Αγαμέμνονι συνόντα καὶ 
»Ἥ » εἰ τ Ν Ν , τοῖς ἄλλοις ἅπασι, καὶ εἰς τὸ στρατὸ- 

" ᾿ Ν ς τ , πεδὸν εἴ τι ἀγαθὸν εἶχε συμβουλεύοντα 
᾿ " καὶ οὐκ ἀποκρινόμενον ὅ (ἀποκρυπτόμενον, 

Θ΄. Μ]1.). τοσοῦτον ἀπεῖχε τοιοῦτον 
Ν 

τρόπον ἀποδέχεσθαι ὁ ̓ Αχιλλεὺς ὡς ἐχθρὸν. 
-“ “Ὁ -“ «“ ἡγεῖσθαι ὁμοίως τῷ θανάτῳ ἐκεῖνον ὃς χ᾽ 

, ΑὟ 

ἕτερον μὲν κεύθει ἐνὶ φρεσὶν, ἄλλο δὲ. 
,ἷ 

εἴπῃ (11. ἡ... 313.). Λύσις. Λέγων. 
, "" 7 ᾿ 

(Λύων εἴη. Μα1].) οὖν ὁ ᾿Αντισθένης. 
5 κ΄ νΝ 

φησὶ, Τί οὖν ; ἀρά γε πονηρὸς ὃ ᾽δυσ-᾿ 
Ἵ ΄ Ν 

σεὺς ὅτι πολύτροπος ἐκλήθη; καὶ μὴ 
΄ 

διότι σοφὸς οὕτως αὐτὸν προσείρηκε ; μή-᾿ 
“ , Ν ποτε οὖν ὃ τρόπος τὸ μέν τι σημαίνει, τὸ 

53 ΄, , - Ρ 
ἦθος, τὸ δέ τι σημαίνει, λόγου χρῆσιν δ, 
ΕΠ) ᾿ εἰ ὐλι μ, ᾽ ἦς ΜῈ εὔτροπος γὰρ ὁ τὸ ἦθος ἐχὼν εἰς τὸ εὖ τε- 

ἼΝ ΨἈΗ͂ ῃ λ ἢ δ ὦ " ] 
τραμμένον᾽ τρόπου δὲ “ λόγου αἰτιοι (50 Ὑ.. 

͵7 “Ὁ ,ὔ 

αἴτιαι) αἱ πλάσεις. κέχρηται. τῷ τρόπῳ. 
ἢ 

καλλιζωνοί τε γυναῖκες. α!ρ. ᾽Απο- 
ρία. Πολύτροπον] Οὐκ ἐπαινεῖν φησιν 
᾿Αντισθένης Ὅμηρον τὸν ᾽Οδυσσέα μᾶλ- 
λον ἢ ψέγειν, λέγοντα αὐτὸν πολύτροπον. 
οὐκ οὖν τὸν ᾿Αχιλλέα καὶ τὸν Αἴαντα πο- 
λυτρόπους πεποιηκέναι ἀλλ᾽ ἁπλοῦς καὶ 
γεννάδας" οὐδὲ τὸν Νέστορα τὸν σοφὸν 

ε Τη ἐδέθη 65 Ἰπῖου τα α]ΐα {πε ΗΟ οσπιἢ βροοίδη!ία βου ρϑὶΐ, δ]ιαποῦ θύϊατη 11061108. 
5011 Οάγββοῶ οἵ {Π|1υ881 αἴαιιθ οἦι5 ἱπροηὶϊο Θχρ] σα θμ4ο ἀοδιϊπανογαῦ. ὙΠ]. 1)1ορ,. νῇ., 
15---ι7. Ἐχ 5 ἰρίταν ὀχοογρία βαῃῦ θὰ απ ἰορπιηίατγ δά ἢ..]. οὖ δὰ ε΄. 211. η΄. 257. 
᾿ ἜΖΗ ΘΌΠΓΝ. 

ἔ Βουθοπάπιη ραΐο οὐχ, ὑποκρινόμενον. ΒΟΤΊΤΜ. 

" ΑἸΓὰ5. ᾿ηϑιάοῖ γα]ηπ8. ϑοιιθοηάαιη γἱάοίαγ : στρόποι δὲν λόγου αἱ ποιαὶ σλάσεις. 

ΒΟΤΊΓΜ. ͵ 
Οὐδ Βοφαπηίαν ἱπᾶθ ἃ κέχρηται ἀδαιο δ σοῦ λόγου τὸ μονότροπον, αὖ 561Ὸ 1πα 66, 

Ῥοΐβοπο δά τ΄. 521. οορπονῖ, ἰθριιηΐυν δἴϊαπι ᾿πέθυ Β0Π|01}18, δὰ ΠΙδάθμι αὐ 6 οοά. 
Τ οἰ. βρθοϊμηϊπὶβ Ιοοο γ ἈΙΟΚοπαυῖαβ ον δα ολ]οοῖα βαδγαπι δὰ ΑἸηπηοπἶπ πῇ 8 ηἢ-ὶ 
τπδᾶγν. Ρ. 243. Ῥοβῖία ἀπἴοιη 1δ1 βιιπῦ παν 50 80}11 [561 οἐ ᾿πίορτὶ ααοᾶ Δ], τὸ- 
ἸΙαΐαπι ρυΐαθαΐ δα Π]. (. 308. (πολυμήχαν᾽ Ὀδ.), 564 ῬογΒΟΠι5 νογὶ8 δα γογβ. 496. 
(59ο.) παρατρωπῶσ᾽ ἄνθρωποι. Οἱ 5ϊπιὰ] τοίδρε 14θη βομο πὶ οχίαγα οἰΐδη ἴῃ οοᾶ, 
Ηαυ!: δα Ὁ. α΄. τ. ποὴ ταπιοπ αἰοὶξ βοίδηθ πεθοο ἰδὲ Ἰοραπίαυ ἂπ τοΐαπι πα αυοᾶ, 
ς οοα. Ὁ. μἷς οαϊζαμη οϑὲ βοβοϊ πη. ΑΠΙΡΙΡῚ δαΐθη μος ἀυοαπ6 ρΡοΐοϑί, Ῥογργυ- 
τίαβηθ, αὶ 50 Π0}}} [,οἰ 6 π515. δυοίου Ἰδιιᾶδῦαν, δα ποβίγαπιη Ἰοσσια 11 οἴδπι ἀ6. 

Απτβίμθηο ρθη βου τ, ἸΔοιη]αο σοίογα δ᾽ αβάθιη 8}1|8 Ἰοοΐβ Θχσογρβοῦὶῖ : ἃ Ρούα5. 
τὸχ Κέχρησαι πονατῃ Ὠἷο φαοααθ βομοϊαμα οταϊαΐαν, ἰάαιια βο]απι οἵ τοΐατῃ δὶς ῬοΥ-᾿ 
ΡὨγΥΙ ἢ; οπΐ 114 σοί ἂς Ῥυμαρογα ἀθθθηλι8. ππὶ. 884 ορογῶ ΡΓΘΕ ΠῚ νιἀοίατ, 
50 ΒΟ απ δα 11. “. ἴρϑαιι, ρτοιῦ ἀθαϊ 1104 Ψ 410 Κ., μἰὶς τοροΐίοσο.. ᾿ 

Πορφυρίου. Κέχρησαι τῷ τρόπῳ (τρωπῶ οτη. ΡΟΥΒ.) καὶ ἐπὶ φωνῆς καὶ ἐπὶ μελῶν ἐξαλ- 

λαγῆῇς, καὶ ὡς [1ἢ Ὁ. οἵ Ηαιῖ, ἀδοδὲ ὡς : ῬΟΓ5. βοῦναῖο ὡς ἀο]οῖ καί. ἐπὶ τῆς ἀηδόνος. 
ἥτε θαμὰ τραπῶσα χέει μελιηδέα γῆρυν ἀοιδήν [ΑΔ ᾿πηο Ἰοσιπ 2 ογϑοπτδ ἴζα : ““ Ψιάοπ- 

“τὰν ἀπ Ιδοϊοῆδα ἰΐ ππιτῶ ΘΟΠ σι : μελιηδέα γῆρυν, οὔ μελιγῆρυν [Ἰπγπ|0 μελέγηπ- 

““ φυν} ἀοιδήν. Αἴ νοῖῸ ἰάδπι βοβο οι ὀχϑίαῦ ἰὴ Η 81]. δὰ ργίμηπιπα Οὐ 5868 γΘΥΒ.11,. 

«“ ρὲ ΕΠ ατὴ νατϊοίαίοιη [ἢ νοῦϑα Ηοπηογῖοο, ρατ4] ΡΓο γοῦ ἢϊδ5] προπώσώ.᾽" Τ[Ι[δαΠ6 

τοδί Ρογβοιὸ ςοᾶ. Ηδι]. 5ἰοαῦ ποβίου Ὁ. Ἰοοϊομοιη ἀαΐ γϑοθρίδμη πολυηχέωα φωνήν. 

Οὐδ δαΐομι βϑαππηίαν [οἰ ἀο 515 ΒΟ 0111 νοῦθα Ῥογβομὰβ σα πὶ ΗΑ1]. ΠΟῚ ΔΙΏΡ] 1185 Ο0η-' 

τὰ }11.}] (Οά. τ΄. 521.). εἰ δὲ οἱ σοφοὶ δεινοί εἰσι διωλέγεσθωι καὶ ἐπίστανται πὸ αὐφὸ νόημα 



1.18.1. 

καὶ ἐπὶ φωνῆς καὶ ἐπὶ μελῶν ἐξαλλαγῆς 
καὶ ἐπὶ τῆς ἀηδόνος, Ἥ τε θαματροπῶσα 
χέει πολυηχέα φωνήν (Οά. τ΄. 521.). 
εἰ δὲ οἱ σοφοὶ δεινοί εἰσ, διαλέγεσθαι, 

καὶ ἐπίστανται ([. ἐπίστανται καὶ) τὸ 
αὐτὸ νόημα κατὰ πολλοὺς λέγειν τρόπους" 
ἐπιστάμενοι δὲ πολλοὺς τρόπους λόγων 

περὶ αὐτοῦ ([. περὶ τοῦ αὐτοῦ), πολύτρο- 
ποι ὧν εἶεν. οἱ δὲ σοφοὶ καὶ ἀγαθοί εἰσι. 

διὰ τοῦτό φησι τὸν ᾽Οδυσσέα Ὅμηρος 
σοφὸν ὄντα πολύτροπον εἶναι ὅτι δὴ τοῖς 
ἀνθρώποις ἠπίστατο πολλοῖς τρόποις συν- 

εἶναι. οὕτω καὶ Πυθαγόρας λέγεται 
πρὸς παῖδας ἀξιωθεὶς ποιήσασθαι λόγους 

διαθεῖναι πρὸς αὐτοὺς λόγους παιδικοὺς, 

καὶ πρὸς γυναῖκας γυναιξὶν ἁρμοδίους, καὶ 

πρὸς ἄρχοντας ἀρχοντικοὺς, καὶ πρὸς ἐφή- 

βους ἐφηβικούς. τὸν γὰρ ἑκάστης (ἴ. 
ἑκάστοις) πρόσφορον τρόπον τῆς σοφίας 

ἐξευρίσκειν σοφίας ἐστίν" ἀμαθίας δὲ εἷ- 

ναι τὸ πρὸς τοὺς ἀνομοίους ἐντυγχάνοντα 

τοῦ λόγου τὸ μονότροπον. ἔχειν δὲ 
τοῦτον καὶ τὴν ἰατρικὴν ἐν τῇ τῆς τέχνης 

ΟΔΥΣΣΕΙ͂ΑΣ Δ. ..2. 9 

πολλῶν δ᾽ ἀνθρώπων ἴδεν ἄστεω, καὶ νόον ἔγνω" 

4. Είδε Βάστεα. 

κατορθώσει, ἠσκηκυίας τῆς θεραπείας τὸ 
πολύτροπον διὰ τὴν τῶν θεραπευομένων 
ποικιλίας σύστασιν. τρόπος μὲν οὖν τὸ 
παλίμβολον, τὸ τοῦ ἤθους πολυμετάβο- 
λον, λόγου δὲ πολυτροπία καὶ χρῆσις 
ποικίλου λόγου εἰς ποικίλας ἀκοὰς μονο- 

τροπία γίνεται. ἕν γὰρ τῷ ἑκάστῳ οἱἷ- 
κεῖον. διὸ καὶ τὸ ἁρμόδιον ἑκάστῳ τὴν 
ποικιλίαν τοῦ λόγου εἰς ἕν συναγείρει τὸν 

ἑκάστου πρόσφορον. τὸ δ᾽ αὖ μονειδὲς 
ἀνάρμοστον τὸν πρὸς ἀκοὰς διαφόρους 

πολύτροπον ποιεῖ τὸν ὑπὸ πολλῶν ἀπόβλη- 
τὸν ὡς αὐτοῖς ἀπόβλητον λόγον»".Ο. 
Πολύτροπον] Πολλῶν τρόπων ἔμπειρον ἢ 
ἐπὶ πολλὰ τρέποντα τὴν διάνοιαν. ῬΑ]. 

2. Ἱερὸν πτολίεθρον] Διὰ τὸ κτισθῆναι 
(τετειχίσθαι Ψι]ρ.) ὑπὸ θεῶν. ἢ διὰ 
τὴν πρὸς Δία εὐσέβειαν. Ἐ;.  α]ρ. ἢ 
πᾶν τὸ τινὸς περιεκτικὸν καὶ φυλακτικὸν 

ἱεροῦ τῶν θεῶν. Ὁ. ἜἜπερσε] Διατί 
Ὅμηρος οὐ τὸν ᾿Αχιλλέα ὀνομάζει ἀλλὰ 
τὸν Οδυσσέα πτολίπορθον, καὶ ταῦτα 

πόλεις ἀπείρους τοῦ ᾿Αχιλλέως πορθήσαν- 

κατὰ πολλοὺς τρόπους λέγειν, ἐπιστάμενοι δὲ πολλοὺς τρόπους λόγων περὶ τοῦ αὐτοῦ σολλοὶ 
φρόποι ἂν εἶεν, εἰ δὲ σοφοὶ καὶ ἀγαθοί εἰσιν. [Ηδπὸ ρΡουϊοάπηι ἀοίογϊογοηι μἴο ΒΆ])68 δ πὶ 
οϑύ ἴῃ οοα, Ὁ. εἰδὶ αιυοᾷ τοῦ αὐτοῦ ἴς Ἰοσὶταῦ αὖ ΠῸ5. 1Π1Ὸ ΘΟΥΓΟΧΊΠΉΠ8. Οτάο δυῖθηι 

γοΥθογιιπὶ καὶ ἐπίστανται Ηἰς οδῇ αὖ 1116: οἵ μοΐοβὲ Γογίαββο Ἀροδοβὶβ ἱποῖρογο ἃ ΡΑΓΕ- 
οὐ]ὰ καὶ οἰΐαηι 5 σαϊ οαπίο. ΤΥδμβὶς δυΐοπι μος Ὡροαοβῖβ δίδτι πη ἰὼ ΒΟ] ΘΠ8. Ῥτὸ- 

Ῥοβι οἶδ ργοίϊαβια μοῦ ραν ἰοϊρίαπι ἐσισσώρενοι δέ : σοΐογα ἰόσο Ἀρια Ποβίγαπη ΒΌΡΓΆ.]} 
"ὰ τοῦτό φησι τὸν ᾿Οδυσσέα “Ὅμηρος σοφὸν ὄντα πολύτροπον εἶναι, ὅτι δὴ τοῖς ἀνθρώποις ἤσι- 

στατο πολλοῖς πρόστοις συνεῖναι. οὕτω καὶ Πυϑαγόρας λέγεται πρὸς σαῖδας ἀξιωθεὶς ποιήσα- 

σθαι λόγους διαθεῖναι πρὸς αὐτοὺς λόγους παιδικοὺς καὶ σρὸς γυναῖκας γυναιξὶν ἁρμοδίους καὶ 

πρὸς τοὺς ἄρχοντας ἀρχοντικοὺς καὶ πρὸς ἐφήβους ἐφηβικούς. τὸν γὰρ ἑκάστοις πρόσφορον τρό- 

πον τῆς σοφίας ἐξευρίσκειν; [Ομϊδδα Εἷς ν᾽ 68 νουθα ποβίγὶ 50 }0}}}, σοφίας ἐστὶν, απ ἴδ- 
ΠΠΙΘῺ ἀΌΟ556. ΠΟ ΡΟΒϑιιπΐ : πᾶ απο α ἀρια Ν᾽ ΔΙΟΚομδυϊαηι ροβί τρόπον ᾿ποΐδβιιτη οδί, αἵ 
ἐστί ᾿ῃ το} ρσαῦαν δα τῆς σοφίας, Ἰἃ ταὶ αὐϊάοπι π ΘῈ δα ἰβίδοϊ. ; ἀπδταν 5 Ἰάθτη ΠΟΓΘΆΤᾺ 
ἴῃ τοροῖϊτο 1110 σοφίας, ῬτῸ 40 ρῥυϊουὶ ἰοοὸ αὰΐ σοῦ λόγου οροτγίαϊδ δὺς πἰ}}}.} ἀμαθίας 
δὲ εἶναι τὸ σρὸς τοὺς ἀνομοίους ἐνευγχάνοντα τοῦ λόγον σὴ μονότροσον. 

5ῖ. Ἰαχαΐῖο βουπιομο ἴῃ [υοἷᾷ, τουιϊπαἴαν ΒΟΒΟΙ] πὶ, αὐ ἴῃ ΠΟΒΙΓΟ ρου 5. Οὐ 

δαΐοπι ἴῃ ΠΟΒΟΤΟ Βοααπ ηζαι ἴλπὶ πΟΟοββαστῖο σὰπὰ ρτοοοᾶᾷ. σομϑουοηΐ, αὖ ΓΆΟ]6 ΔρΡᾶ- 
τοαΐ ᾿Πουττν κα ΠΙαᾶθην ΒΟ Πο] συ. σομπρ᾽]αἴογοιι 6 ΒΟ ]ο δὰ Οα. α΄. 1. ΒΤ ΡΕΙΒΒΘ 

αὐ 5101 νἸἀογοιίιν δα τὶ ΠΙΔ 15 νουβαπι Θχρ] ]οδη άπ πι ἴδορνο. ϑοά ποῦῖο ἰμδρίιβ 

αὶ βυιθδιβίονο ροίογαϊ ἴπ ἉΠ]Παΐο Οὐ γββοθὸ νοῦβιι σ΄. 521. πιὰ] οἴ πι ὁ Ῥτοχὶ πὴῖδ ΠΑ 
ΒΟ ΠΟ] ὔτι5 ἉΠ]Πονς ἄομοο ὀχρογγοοῖαβ ἰἀπάσθαι ἤποιι Θαβουϊθοηαὶ ᾿τάοπὶ 56 ΓΔΈΟΩΘ 

ἔδοϊ. ΒΌΤΤΜ. 
ἱ ος ἔχειν ᾿Ἰδουτον ρυοοάοῃτῖθιβ ἃ σόοι, δὶ μΆθοσο πὶ ααοπηοᾶο βοανθη τα ΘῸᾺ- 

βθϊαιοσοα. ΒΌΤΤΥΤΜ. 

ΒΦ 
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πολλὼ δ᾽ ὁ 

ἀρνύμενος ἤ 
ἀλλ᾽ οὐδ᾽ ἃ 

4. βὰν... 5. ήν. 

τος; καὶ λέγομεν, ἐπεὶ ὃ ᾿Αχιλλεὺς πο- 

λίδριά τινα ἐπέσχεν, ὃ δὲ ᾽Οδυσσεὺς διὰ 
τῆς οἰκείας φρονήσεως τὴν περίφημον 
Τροίαν ἐπόρθησε, δι’ ἣν οἱ “Ἕλληνες πολ- 

λῆς κακοπαθείας μετέσχηκαν ἕ κατα- 
“ -“ Ν 

σχεῖν αὐτὴν θέλοντες, διὰ τοῦτο οὐ τὸν 
7 .» ᾽ 7 

᾿Αχιλλέα ἀλλὰ τὸν Ὀδυσσέα ὀνομάζει 
Κ᾿ ,ὔ Ε -“ 

πτολίπορθον. Ἐῶ. 4, Νόον ἔγνω] Νοῦς 
“Ὁ ͵ Ν νὴ 

τριχῶς λέγεται, θεωρητικὸς, φυσικὸς, 
,ὔ 

πραγματικός. θεωρητικὸς, ὡς ὅταν ὃ φι- 
͵ -ὉὉὡ Ψ 9, "Ὁ 

λύσοφος τὴν τῶν ὄντων γνῶσιν περισκο- 
᾿ς Ν ε « ε χνθ ι. τ ν 

πῇ φυσικὸς, ὡς ὅλοι οἱ ἄνθρωποι ἐπίσης 
Ε Ν ἡ Ν 

νοῦν ἐχομεν᾽ πρακτικὸς, ὡς ὅτάν τις ἰδὼν 
,} ,ἷ Ν 7, 5 7 , 

πολλᾶς πόλεις καὶ χώρας κἀκείνων γενό- 
»᾿ - 

μενος ἐμπειρὸς ἐξ ἐκείνων γνῶσιν συνάξη. 
-“ ͵ὔ ε -“ 

ἐκ γὰρ τῆς ἐμπειρίας ἡ γνῶσις συνάγε- 
ὰ , - ται. ἘΠ. 4. Ὃν κατὰ θυμόν] ᾿Ἐνταῦ- 

θ ͵ 3 Δ ἃ Ἀ Ἁ 5 μΑ ὦ στικτέον εἰς τὸ, ὃν κατὰ θυμιὸν ἀρνύ- 
-“ ἈΝ μένος. περιποιῶν καὶ 

΄ ε ᾿ Ν Ἅ ε ΄ ,,.ἃ σώζων ἑαυτὸν καὶ τοὺς ἑταίρους. ἢ ἀν- 

τικαταλλασσόμενος τὴν ἑαυτοῦ ψυχὴν 

καὶ τὴν εἰς τὸν οἶκον τιμωρίαν ὑπὲρ τῶν 

τὸ ἐφ᾽ ἑαυτῷ τ 

ἑταίρων" οἷον αὐτὸς ἀπολέσθαι θέλων ἵνα 
᾽ν Ν ε ,ὔ ͵ Ἁ δ ἃ 

σώσῃ τοὺς ἑταίρους. διωληπτέον δὲ ἐπὶ 
᾿ ᾧ ᾽ 4 5» 7 

ο᾽ τὸ νόστον. Ω. Ὗυ]ο. “5. Αρνύμενος] 
5 ΓΟ. 5» Ν 3, 

Αντικαταλλάσσων, ἀντιδιδηὺς τὰ ἄλγεα 
Ν ἈΝ ΩΥ Ν Ν Ἀ Ἁ ,ὕ -“ διὰ τὴν ἣν ψυχὴν καὶ διὼ τὸν νόστον τῶν 

ε ͵ὔ ΒΒ» ΕῚ Ν Ν 5 ,ὕ Ν ἑταίρων. ἢ ἀντιδιδοὺς τὴν οἰκείαν ψυχὴν 
Ἁ , Ν - Ἁ ͵ 

διὰ τὸν γόστον, ἀντὶ τοῦ ὑπὲρ τοῦ νόστου, 

ΚΘΙς, ΡΙῸ μεσεσχήκασι: 

ΒΌΤΤΥΜ. 

Ξοοῖοξ. ΒΟΤΊΜ. 
5 Ψιά, 5080]. μ΄. 353. ΒΌΤΤΜ. 

᾽ 

ογ᾽ ἐν πόντω σάθεν ἄλγεα Ὁ ὃν κατὰ θυμὸν, 

ἣν τε ψυχὴν καὶ νόστον ἐταίρων᾽ δ 

ὡς ἑτώρους εῤῥύσωτο ἱέμενός. περ, 

αὐτῶν γὰρ σφετέρησιν ἀτασθωλίησιν ὄλοντο, 

νήπιοι, οἱ κατῶ βοὺς ὑ ὑπερίονος Ἡδλίδιο 

ἤσθιον᾽ αὐτὰρ ὃ τόϊσιν ἀφείλετο. νόστιμον Ἵμαρ. 

τῶν ἀμόθεν γε, θεὼ, θύγατερ Δὼς, εἰπὲ καὶ ἡμῖν. Ιο 

6. ἐῤῥύσατο] ἐρύσατο Η. 
το. Διὸς ΟἸΪ ἑοχίιβ. τοῦ Διὸς ἸΠΓΘΥ ᾿]η6α5 ΒΙΡΟΥ θύγατερ Η. 

γ΄. ΟΥδμΎτη. τη θ δ πὶ ἈΠΊΡ]]ΟΥΌΠῚ ὃ. 37. ΟΒ5. 5. 
ἱ Ἐροῦ5 δἀϊζαμη ἴῃ 86}0]. να]. πάθεν ἄλγεα) ἐνταῦθα στικτέον' εἶτα ὃν κατὰ θ, 

Ὦ Η, 6. δ} ὅπηπὶ ααϊ ἄθμὴ 1 1050 ογδῦ : η6 ν]46]1σεΐ ΟΡ] οἰ ἴα, ΠΟ 56Ύν 8556 θαι, 

1.18. 

9. ὃ] ὁ ΥΣ 
ἱρ. ξειπέῖα 

10. Ριέμενός. 

τῶν ἑταίρων, οἷον αὐτὸς ἀπολέσθαι. ΒΒ. ' 
᾿Αντιποιούμενος, ἀντικαταλλασσόμιενος 
καὶ περιποιούμενος. Ῥα]. 8. Οἱ κατὰ 
βοῦς] Μυθικῶς μὲν λέγει ὅτι οἱ τοῦ 

᾿Οδυσσέως ἑταῖροι τὰς βοῦς τοῦ ἡλίου 

ἔφαγον καὶ διὰ τοῦτο οὐκ ἐδυνήθησαν. 
ὑποστρέψαι εἰς τὰς οἰκίας αὐτῶν. ἀλλη-τ, 

γορικῶς δὲ βοῦς ἡλίου τὰς ἡμέρας γοεῖ, 

ἃς οἱ τοῦ ᾽Οδυσσέως φίλοι κακῶς διεβί- 

βασαν, ὧ ὕστερον δὲ (δε. δὴ) θελήσαντες, 
ὑποστρέψαι πρὸς τὰς οἰκίας αὐτῶν. Ἐ;.. 

ἜἘμνήσθη τούτων ἐπεὶ ἐκ προαιρέσεως 

ἀδικήσαντες ἀπώλοντο. ΨΝυϊρ. Ὕπερ- 
ἔονος} ᾿Ἐπιθετικῶς τοῦ ἡλίου, ἀπὸ τοῦ! 

Ἡσίοδος δὲ (Θ. 374. »} 
Ὑπερίονος αὐτὸν ἐγενεαλόγησεν. Ψ]ρ. α΄ 

10. ᾿Αμόθεν] Παρὰ τοῖς Δωριεῦσιν, 
ἔστιν ὄνομα ἀμός ἰσοδυνωαμοῦν τῷ τίς. 

καὶ ἀπὸ τούτου γίνεται τὸ ἀμόθεν. δὴη- 
λοῖ δὲ τὸ ἀπό τινος μέρους τούτων. ἂπ 

δὲ τοῦ ἀμόθεν γίνεται καὶ τὸ οὐδαμόθεν! | 
ἀπὸ δὲ τοῦ ἄμως ἐπιῤῥήματος γίνεται τὸ Ἷ 

ἀμωσγέπως καὶ τὸ οὐδαμῶς. Ἐ:. Τῶν 
ἀμόθεν γε] Τῶν περὶ τὸν Ὀδυσσέα ὁπότ 
θεν θέλεις πράξεων ἀπό τινος μέρους 
ἀρξαμένη διηγοῦ ἡμῖν. ἀμόθεν οθέν, ] 
ἐστι λέξις τῶν ᾿Αττικῶν. ἢ ἀπό τινὸ 

μέρους ὁπόθεν θέλεις. νυ!ρ. Εἰπὲ καὶ 

ἡμῖν], Ὡς σὺ οἷδας ἵνα καὶ ἡμεῖς γνῶμεν. 

ὑπὲρ ἡμᾶς ἰέναι. 

ΒΟΤΊΜ. 

ἐ 
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γ 5 ν 7 “ 7͵, δος νὰ 
Ἐνθ᾽ ἄλλοι μὲν πάντες, ὅσοι φύγον αἰπὺν ὄλεθρον, 

37 3, ν 7 7 "δὲ 6 7 ὲ 

οἰκοι ἐσῶν, πόλεμον τε πεφευγότες η9ε θώλώσσων 
Ἢ 5 ͵7 ΄ » ΔᾺλ Ὰ, 

τὸν δ᾽ οἷον, νόστου κεχρήμενον δὲ γυνωικὸς, 
7 Ζ΄ Ἂ Ὁ Ἃ δι 6 4 

γυμῴη πότνι ἐρυκε Καλυψὼ, ἰὼν θεάων, 
»“ ΄ ψ'', ν ἥ 

ἐν σπεέσσι γλαφυροισι, λιλωιομενη πόσιν εἰνω. [9 
ΕἸ 4 δῇ ᾿Ν- α ΟῚ 4 ᾽ » 

οῳλλ οτε δὴ ετος ήλθβε, περισλομενων ενιωυτῶων, 
» ἝΨ. ᾽ὔ Ὁ υς ΘΗ, ΄ 

τω οἱ ἐπεκλώσαντο θεοὶ οἰκόνδε νέεσθαι 
3 ΪἼ 7 5 ὃν». .᾽ ΄ “᾽ » 2 

εἰς Ιθάκην, οὐδ᾽ ἔνθα πεφυγμενος ἡεν ἀέθλων, 
Ν Ἂς “«' 7 Ν 4. ΙοΣΝ «“ 

κωὶ μετὼ οἱσὶ φίλοισι" θεοὶ ὃ εἐλεωιρον ὥπτάντες, 

᾿γόσφι Ποσειδάωνος" ὁδ᾽ ἀσπερχὲς μενέαινεν 20 

ἀντιθέῳ ᾿Οδυσήηϊ, πάρος ἣν γαίων ἱκέσθαι. 

᾿Αλλ᾽ ὁ μὲν Αἰθίοπας μετεκίαθε τηλόθ᾽ ἐόντας, 
Αἰθίοπας, τοὶ διχθὰ δεδαίωται, ἔσχατοι ἀνδρῶν, 

οἱ μὲν δυσομένου ὑπερίονδς, οἱ δ᾽ ἀνιόντος, 

12. βοίκοι. 14. δῖα. 

μένων] περιτελομιένων Α΄. ῥχτο ν. 1. 
10. οἷσι φίλοισι] οἷς ἑτάροισι . 

αινεν Ἡ. 41. βὴν. 

Νυϊρ. τι. Φύγον αἰπὺν ὄλεθρον] Χει- 
μῶνος γεγονότος πολλοὶ τῷ τῆ: θαλάσ- 

σῆς κύματι κατεκλύσθησαν. ἘΠ. 12. 
ἪΣεὲ γυναικός] Οἰκείως προστέθεικεν, ἵνα 

καταφρονήσῃ “ καὶ θεᾶς ἐρώσης. Ψ]Ο. 
14. Καλυψὼ θυγάτηρ ἦν τοῦ ΓΑτλαντος. 
ὄρος δὲ ἦν μέγα ὅπερ καὶ λέγουσι βα- 
στάζειν κίονας κατέχοντας τὸν οὐρανὸν 
καὶ τὴν γῆν. ὦ. 18. Ἔνθα] Τότε. 
χρονικὸν ἐπίῤῥημα καὶ τόπου. Μυΐϊρ. 
21. ᾿Αντιθέῳ ᾿Οδυσῇ!] ᾽Οδυσσεὺς δὲ λέ- 
γέται παρὰ τὴς ὁδὸς καὶ τὸ ὕω, τὸ βρέ- 
χω. λέγουσι γὰρ ὅτι ἐν τῇ ὁδῷ ἐγενήθη. 
ἐγὼ δὲ καὶ Νικόλαος λέγει ὅτι ᾽Οδυσσεὺς 
λέγεται παρὰ τοῦ ὀδυσσεύω, τὸ μισῶ. 
οὕτω γὰρ ἐκλήθη διὰ τὸ συμβεβηκὸς, ὡς 
καὶ ἐκ τῶν ῥαψῳδιῶν ἔξεστι μαθεῖν. 

᾿Βομὸϊ. Οοά. Νὶηά. ς6. ΟΕ, Ἰαΐτα δὰ 
5. 22. ᾿Αλλ᾽ ὁ μὲν ἐς Αἰθίοπας] Μυ- 
θικὼς μέν φασι τὸν Ποσειδῶνα εἰς Αἰθώ- 

5 Ἧος ο5ῖ, αἴ οχμϊθοας ΠΠππὶ σοπίοπι πο  ἴοπλ-τ. 

15. ἐν σπέσι γλαφυρῇσι εἴ 510, 564 5η6., 
8} βουρίο, ᾿ηἴτα 723. ε΄. 155. Η. ἐν σπέεσι Ψ. γῥτὸ ν. ]. 

10. Ρέτος. 
10. μεθ᾽ ἑβοῖσι. 

22. μετεκίαθε) μετεκείαθε Ἡ. 

τό. περιπλο- 

ΣΎ Ροι. 10. οϊκόνδε. 

20. μενέαινεν) μάινέ- 
23. δεδαίαται] δεδαίατε Η. 

πας κατὰ καιρὸν ὡρισμένον παραγινόμε- 

γον παρ᾽ ἐκείνων τιμᾶσθαι. ἀλληγορικῶς 

δὲ Ποσειδῶν λέγεται τὸ ὕδωρ. ἐπεὶ δὲ 
ν » Ε δΉ Ν Ν -“ , 

τὸ ὕδωρ ἤτοι ὁ ὠκεανὸς τὴν πᾶσαν χθόνα 
-“ “ ε -“" Ἁ Ἀ 

κυκλοῖ, καὶ ὅτι ὁ Νεῖλος κατὰ καιρὸν 
ε ,ὔ  φὺν ἧς “-“ " , -" ὡρισμένον ἀρδεύει τὴν τῶν Αἰθιόπων γὴν 

," ΕΥ ᾿ ’, ᾿ -“ 7 

καὶ αὔξει τὰ δένδρα, κατὰ τοῦτο λέγουσι 
Ν -“ 2 ας, “ 

τὸν Ποσειδῶνα ἤτοι τὸ ὕδωρ τιμᾶσθαι 
παρ᾿ αὐτῶν ὡς πολλῶν ἀγαθῶν ἐκείνοις 

παρεκτικόν. ᾿ξ. Μετεκείαθε)] Τὸ Κεῖ 
δὲ διὰ τὸ μέτρον. ἨΔ]. ΓΡ΄. δ φθ. 
(ἢ. 6. γράφεται δίφθογγος) διὰ τὸ μέ- 
τρον. Ῥὰ]. 23. Διχθὰ δεδαίαται] 
Αἰθίοπες ἀνατολικοὶ καὶ δυσμικοί. κατ- 

οἰκοῦσι δὲ ἀμφότεροι πρὸς τῷ ὠκεανῷ. 
᾽ ,ὔ Ν ΝΜ » -“ τούτου χάριν φησὶν, ἔσχατοι ἀνδρῶν. Εἰ. 

Νενέμηνται, μεμερισμένοι εἰσίν. οἱ μὲν 
Ἁ "ὦ νι. ἃ 7 ᾿ ε ἌΝ πνἃ γὰρ αὐτῶν ἐπ᾿ ἀνατολάς εἰσιν, οἱ δὲ ἐπὶ 

δυσμάς. τινὲς δὲ πρὸς τοῦ Νείλου σχίζε- 
σθαι αὐτοὺς λέγουσιν. αἱρ. Ω. ΡᾺ!. 

Νοῖίδπαιβ Εἰγοιῖθαβ Εἰς πἰ5ὰ5 ἀϊ- 
σϑηαϊ οἰὐπὶ Ραυγ ου] ἃ ἵνα ἴὰ Ηΐβοθ βοΒ ἢ ἰϊ5, 6. (. ΘΌ ΒΟ]. , 353. ΒΌΤΤΜ. 



0 ΟΔΥΣΣΕΙΑΣ Α. 2:5--.34. 

ἀντιόων ταύρων τε καὶ ἀρνειῶν ἑκατόμβης. 

δαιτὶ παρήμενος" οἱ δὲ δὴ ἄλλοι 
8] Δ ἡ ΄ 

ἔνθ᾽ ὁγε τερήετο 

1.118.:1- 

“Ζηνὸς ἐνὶ μεγάροισιν ᾿Ολυμπίου ἀθρόοι ἥσων. 

τόσι δὲ μύθων ἥρχε πατὴρ ὠνδρῶν τε θεῶν τε" 

μνήσατο γὰρ κατὼ θυμὸν ἀμύμονος Αἰγίσθοιο, 
ἐᾷ 2 

τόν β Αγωμεμνονίδης τηλεκλυτὸς ἔκταν Ὀρέστης" 
30 

Ἂν ἢὴ "} ᾽ "0 ν 7 

τοῦ ὁγ᾽ ἐπιμνησθεὶς ἔπε ἀθανάτοισι μετηύδα" 
δ ΄, ἐν ᾿ἡ Ὄἣ Ἂ, ᾽ 7ὔ 

Ω πόποι, οἷον δή νυ θεοὺς βροτοὶ οἱτιόωντον " 
5 ς ν 7 εν νὰν ς Ν 

ἐξ ἡμέων γάρ φασι κώκ᾽ ἔμμεναι, οἱ δὲ καὶ αὐτοὶ 
»᾿»-ὥκ » « Ν ᾽ 7 5) 

σφῆσιν ἀτασβαλίησιν ὑπὲρ μόρον ὠλγε᾽ ἔχουσιν. 

25. βαρνειῶν. ὩΣ ἀθρόοι] ἁθρόοι Η. 41. ἔπεα πτερόεντα προσηύδα Ἡ. 
10. ξέπε. 44. ἔχουσιν] ἔχοντες Η. 10. ὑπὲρ μόρον] ὑπέρμορον, οἴ 516 ν. 35. Ὗ, 

27. ᾿Αθρόοι] Δασυνητέον Ῥ 4 τὸ α᾽ καὶ πρὸ 
τέλους ἡ ὀξεῖα ἐπειδὴ σημαίνει ὁμοῦ τ. 
Ηδ1]. 8. Τοῖσι δέ] Ἔν τούτοις δὲ 
τοῖς θεοῖς. “αϊο. 20. ᾿Αμύμονος Αἰ- 

΄ὔ Ἃ -“ -Ὡ ἈΝ -“ - γίσθοιο] Ἢ τοῦ καλοῦ πρὸ τοῦ μοιχεῦ- 
σαι, ἢ τοῦ κατὰ γένος ἀγαθοῦ. ῬαΪ. 
ψυϊρ. 240. Τηλεκλυτός] Οὗ πόῤῥω ἡ 
δόξα διέρχεται. Ῥαὶ. Ψυ]ς». ᾿ὈΟξυτο- 
νητέον τὸ τηλεκλυτὸς ὡς ἀγακλυτός. εἰ 
μὲν πτωτικὸν κατ᾽ ἀρχὴν συντεθείη, βα- 

΄ 5 Ὄ  Ω -“ ΘΝ ὔ 
ρύνεται, εἰ δὲ ἄλλο τι τῶν ὑπὲρ μίαν 

συλλαβὴν, ὀξύνεται. διὸ σημειούμεθα τὸ 

γαυσικλυτὸς" ὀξυνόμιενον" τὸ δὲ δουρικλυ- 

τὸς ἐν παραθέσει ἐστίν. ὦ. 31. Ἔπεα 
Ψ 7 ΄ ΑΡ ..8 πτερόεντα προσηύδα] Γράφεται, ἔπε 

ἀθανάτοισι μετηύδα. ἨΔ᾽]. Ρα]. 42. 
“Ὦ πόποι] Ὦ πάπαι. ἔστι δὲ ἐπίῤῥημα 
σχετλιασμοῦ δηλωτικόν. α]ρ. Πό- 

ΡΟΣ, δα δ΄. θεν ποῖ. ΠΒΌΤΕΝ,. 

ε Ν , Ν “ “ ΕΣ ποι οἱ θεοὶ κατὰ τὴν τῶν Δρυόπων φωνήν 
κον ὩΝῈ 5 Ν - - "᾿ 

καὶ ἐπίῤῥημα ἀντὶ τοῦ φεῦ. Ὅν. 
ς ΄ - 5 “ - ͵ὕ 

ἡμέων) Ταῦτα οὐ συμφωνεῖ τῇ πάσῃ 
͵ὔ] ᾽ ὰ » , Ν Ν μυθοποιίᾳ καθ᾿ ἣν εἰσάγει τοὺς θεοὺς 

πολλῶν αἰτίους συμφορῶν. δυνατὸν μὲν 
κ, ΄ “ ΄ ᾿ Χ " Ν οὖν λύειν τῷ προσώπῳ διὰ τὸ τότε μὲν 
Ν Ἁ Ἃ - Ἁ Ἀ ΄ τὸν ποιητὴν λέγειν, γῦν δὲ τὸν Δία. 
- ἃ - - Ν μᾶλλον δ᾽ ἂν τῇ λέξει, λύοιτο᾽ Οἱ δὲ καὶ 
3 Ν 7 5 , .ἿΝἝΣ Ν - 

αὐτοὶ σφίσιν ἀτασθαλίῃσιν: ὡς καὶ τῶν 

θεῶν αἰτίων, οὐ μὴν ἁπάντων γε καθάπερ 
Ν οἱ ἄνθρωποι νομίζουσι. ᾧ. Οἱ δὲ καὶ 

ΡθῸ, - Ε , ΠῚ 1 ὁ ᾿Ὰ-: αὐτοὶ σφῆσιν ἀτασθαλίῃσιν] Τὸ ἑξῆς, οἱ 
τ Ν δι Ὰ - 3 ΄ ψ,.4 

δὲ καὶ αὐτοὶ σφῆσιν ἀτασθαλίαις, ὃ ἐστι 
"-Ὡ“ὦ -Ὃ ΄ ΄“ “4 

ταῖς ἑαυτῶν, ἐν ἴσῳ τῷ αὐτοὶ αἰτιοί 
᾽ εφὰλ ᾿ Ν Ν 7, . 

εἰσιν. οἱ δὲ περισσὸν τὸν καὶ σύνδεσμον 
Ἃ ᾿ «ε ὃδέ ν 1 ε Ἀ 
ἢ στικτέον, οἱ δε. νιυΐϊίσ, 44. Ὕπερ 

᾽ -“ ε 

μόρον] Μόρον τὴν μοῖραν. Ἢ ῥα καὶ 
, ΄ 

γὰρ κακὸν μόρον ἠγηλάζεις (Οἀ. λ΄. 

4 Θ1ο ὀξυνητέον ἴῃ 50Π0]. ῬαγίβΒ. ΑΡΟ]]οη. ΒΒ. 1. 121.;: οὖ αυοά ηἶα δά β΄, 185. ἴῃ 
δη14. 64. 50}|0]. νὰ]. Ἰορίταν δασυντητέον Ἰᾷ Ἰρδιτη οϑῦ Ποο δασυνητέον. Ναῖὴ Β α1- 
ἄοπι [ὈγηΘ 4185 σΥδΙ Δ Έ1οἱ φαϊάατη ΔΡ δὰ ἀβοϊνουσηῦ ΠΟ ΘΟΓΓΙΘΘΠἦδο δηΐ, 564 
οοπάοπαηᾶδ ΠΠ]ΠΟγα πὰ ̓ που τῖδο στατη γα! οοσα. ΠΕΙΝΒΕΤΟΗ. Αββοπίου: εἰβὶ ααοα ΟΡ 
14 ᾿ἰρβαπ οἰϊδπι δασυντητσέον ἸΠΠπἃ Β6ΓνΟ, νΟΓΘΠΒ. 6 Δ}11 ᾿ΐθῃ) διὰ ἀ6] 1185. δα γα μα 
στδτητηδῇϊοο, αἱ ΒΟΠΔΠῚ ΟΠ ἈΠὶ ἰσητέον 510} ] ν]5115 510 ΘΧΡΕΪΠΊΘΓΘ, ᾿ ΒΟΤΈΜ. 

τ Ψιάς ῬΙογβοππη δΔ( Μωτίη Ρ. το. θα Βᾶπο ΓΟσΌ τη ΡΔΓΠ σΟΠΒΙΔΉ ΤΟΙ 56 ν ᾶ556 
ν᾽ ἀοπίαν δητααϊ; ΟἸΧΟΓΟ οηΐηι ἄλοχος οἵ ἀδελφὸς οττπὶ 16], 
Το Ταροῦϊζ ϑοΒο]]αδίοβ. ΡΟΆΉΒ. 

5. όσοι ναυσικλυτὸς ὨῸΠ ἰΐδπη αὖ Δ] ΟΥ̓Δ ΠῚ δουρικλυτὸς ἀἸοῖς 6586 ἐν παραθέσει, αὰ0- 
Ὠΐδ ΠῚ 51 ἰΐα οδδοῦ ΗἩΟΠΊΟΥΪ 5ΟΥΠΠ0 Τα. γογοῦ νηυσὶ κλυτός. 
ἴρ88 στδιηπηατσογατη 46 πᾶς τὸ δ] Ἰδοιηηθο ρΓδοθρία ποῆτς ΟΧ ΠΟ Β0Π0110 ποαῦθς 

Οοηξ. δα ζ΄. 22. οἵ αιι85 ΒοΥῖρϑβὶ ἴῃ [μοχὶ]. 1.24.9. ΒΌΤΥΜ. 
ἘΝΟΩ τηᾶ]ἃ Βῖπο οδϊοϊζαν Ἰοςο ἡ ἄρα-τρτο νυ]καῖο ἤ τινά καὶ σὺ κι μι η. ΒΌΤΈΜ, 

οχ ΠΠ|᾿ Ὸ οχίγισατο ναῖΐθο. 

ΜΝιά. 56}101. γ΄. 39. 8564 

ΑἸΙΡῚ ἰαπιρη (84 δ΄. 405.) 

35. Ἐξ ἢ 

Ϊ 



118.1. ΟΔΥΣΣΕΙΑΣ ΑΔ. 43ς- 58. ἐν 

ὡς καὶ γὺν Αἴγισθος ὑ ὑπὲρ μόρον ̓ Ατρείδαο να μ 

γήμ᾽ ἄλοχον μνηστῆν, τὸν δ᾽ ἔκτανε νοστήσαντα, 

εἰδὼς αἰπὺν ὄλεθρον, ἐπεὶ πρό οἱ εἴπομεν ἡμεῖς, 

Ἑρμείαν πέμψαντες ε εὕσκοπον ᾿Αργειφόντην, 

ΔὉ. ᾿Ατρεξίδαο. 

΄ 

618.). καὶ ἀλλαχοῦ φησι, Μοῖραν δ᾽ 
οὔτινά φημι. (Η. τ: 488.). ῥητέον ὅτι 
τῆς μοίρας τὸ μὲν οἷδε μονότροπον τὸ δὲ 

ἀμφίβολον, ὡς ἐν ᾿Ιλιάδι ἀπέδειξεν. ὡς 

ἐν τῷ, Μήτηρ γάρ τέ μέ φησι Διχθαδίας 
κῆρας φερέμεν (1]. «. 410.) Ω. 35. 
Ὡς καὶ νῦν] Σημειοῦται. ᾿Αρίσταρχος 

λέγει τὸν καί περιττεύειν. "Τὸ δὲ, ὑπὲρ 
μόρον, οὐ σύνθετον, ἀντὶ τοῦ ὑπὲρ τὸ πε- 

πρωμένον. Ω. 406. Γῆμ᾽ ἄλοχον] Γα- 
μήλιος ὧν ὁ θεὸς ἀναγκαίως τῶν γάμων 

προνοεΐται. ἢ τὸ πᾶν προκατεσκεύασται 
πρὸς τῷ μέλλοντι λεχθῆναι, ὑπ᾽ ᾿Αθηνᾶς. 
Ω. 48. “Ἑρμείαν πέμψαντες) ᾿Εκπέμ- 
ψατε" δυϊκῶς γώρ᾽ ἢ ἐπὶ τοῦ Διὸς καὶ 

τῆς Ἥρας" γαμήλιοι γὰρ οὗτοι" ἢ ἐπὶ 
θεῶν καὶ θεαινῶν᾽ ἢ ἐπὶ Διὸς καὶ τῶν 
ἄλλων θεῶν. οὕτως δὲ καὶ ᾿Αριστοφάνης 
καὶ Ζηνόδοτος. . Ἢ Μασσαλιωτι- 
κὴ ἃ γράφει, Πέμψαντε Μαίας ἐρικυδέας 
(5819) ἀγλαὸν υἱόν. Χ Ηαγ]. Πέμψαντε 

47. βειδώς. 10. ἔοι. βείπομεν. 

δυϊκῶς ᾿Αριστοφάνης καὶ Ζηνόδοτος Υ. 
Η αι]. ᾿Αργειφόντην] Τὸν ἀργὸν φόνου 

δι. ΠΥ ΦὙςἙΪΐ , Μ᾽ καὶ εἰρηνικόν᾽ ἢ τὸν φονεύσαντω ᾿Ἄργον 
Ν ,ὔ ͵7 ὰ ἂ χὺν Ν 

τὸν πολυόμιμιατον κύνω, ὃς ἐφύλασσε τὴν 
΄, - ᾿ κι 

Ἰώ. Ψυὶρ. ὋὉ Ἑρμῆς πεμφθεὶς πρὸς 
Ν »“, Ε -Ὡ- " Ν ΕῚ 

τὸν Αἰγισθον ἄντικρυς τοῦτο δηλοῖ τὴν ἐκ 
θεῶν ἀνθρώποις λόγου τοῦ κατ᾽ ἀρετὴν 
δωρεὰν, φύσιν ἔχοντος ἀποτρέπειν μὲν 
τῶν κακῶν ἐπὶ δὲ τὰ ἀγαθὰ παρορμᾷν. 
Μυθικῶς μὲν “Ἑρμῆς διάκτορος καὶ ᾿Αρ- 

γειφόντης λέγεται ἐκ τοῦ διακτορεῖν 5 καὶ 
ἀγγέλλειν τὰ τῶν θεῶν" καὶ ᾿Δργειφόν-- 

« Ε 5  Ἶ , ὰ ε 
τῆς ἅτι Αργον ἀνεῖλε τὸν παωνόπτην Ὁν ἢ 

Ἥρα φύλακα τῆς ᾿Ινοῦς (810) ἐπέστησε 
ἀλληγορικῶς δὲ ὃ 

προφορικὸς λόγος Ἑρμῆς λέγεται παρὰ τὸ 

ἑρμηνευτικὸς εἶναι, καὶ διάκτορος ὅ ὅτι δι- 

εξάγει τὰ τῆς ψυχῆς καὶ νοῦ ἐνθυμήματα, 

᾿Αργειφόντης δὲ ὡς ἀργὸς καὶ καθαρὸς 
, ,7ὔ .Ἶ Ἁ ε ,7 "ἢ φόνου. παιδεύει γὰρ καὶ ῥυθμίζει καὶ 

πραὔνει τὸ θυμικὸν τῆς ψυχῆς. ἢ ὅτι τὸν 

τῆς ᾿Ινάχου παιδός. 

ἃ ΘΟ] 15 εἷς ἰοοι5 δϑί αὶ Μ5. ποϑίου ΜΙ αβϑι θη βοιη οαἸ ΠΟΘ σομ πο πηογαΐ, Μδ5- 
ΒΠἸο δοιὰ [118 15 δας πο πὰ Δα οῦϊοβ. Ἰαπααἴ Ἐλιβτα 15; 5 ρο 5ο ΠΟ] 1ὰ ἃ ὙἸ]]ΟΪβομο 
οὐ. ΡΟᾺΒ. 

χ Νας ἀοιμστη δαϊπγαάνονίο, θοῦ μθιλ, πέμψαντες Μαίης ἐρικυδέος ἀγλαὸν υἱὸν, Ῥτο- 
ἀποῖα αἸ Εἰ πγὰ ρυΐπλθο νοοἱβ Βυ θὰ ᾿πδίστη ρΥΈοθογο Ποχδτπθίγιμη. ρα σαππη σδβᾶ 5ῖ6 
πὰ ἀρράγοαῦ στ ο7.15 ἸοουΟἶβ ἀοΐου 8 ἀπ] θη ἔογπ ἃ ΠῈ Ρ τε] εσ  ηΐ, 18 πῈ ποὺ ἀα- 
ἱΐο {ιἰϑδὸ ἴῃ ΜΙ Αβ8]16η5. πέμψαντες Μαίης ἐρικυδέος ἀγλαὸν υἱόν. ΑΥἸΒΙΟΡΒΔΠ ΘΠ. 
οομίγα οὐ Ζοιυοάοίιπι, ααϊθι8 ατι8}15. ΤΟυπὴὰ αἰβουΐο ΓΙ Βαϊ τ}, Ἰορῖσδθ οθηβθοὸ ὲἙρ- 
μείαν πέμψαντε διάκτορον ᾿Αργειφόντην: 55. ΘὨΪΠῚ, Ὠἶδὶ ἀπο πιοπάοβο ἰδὲ βουρίαμαι 
σίμιψαντες, αῦοῦ Οοὰ. μα. 3ο7ύ. ΒΌΤΊΤΜ. 

Υ ἈΡΡδγοῖ ΠῸ5 συ Ἀθη ΔΙ]005. Ἰορῖδϑο ᾿Ερμείαν πέμψαντε Μαίης ἐρικυδίος υἱὸν, αἴ ὍΡΡεΙ- 
Ἰδαῖον ἄοιβ ἰῃ γι. Μογο. 8ηρ. Αἴ Εἷς βθουμάϊιμαν Πὰν Ἰοοιϊομοαν ρυΐπια ἴῃ Μαίης 
Θοντὶρίομὰ οβϑοῖ, ΡιῸ ἐχσέῤρρψατε ἴῃ 5801[|01., Ὁ. νιάρίανγ ἔμαϊθβο Τρ. σέμψαντε. 
ΒΟυΤΊΜ. 

.ᾺΑ νοῦῦο διακτορεῖν Ποΐο γοῦσοπὶ διάκσορος τϑροΐοιο ΠΟῸῚ Ροταΐξ σΤΑΠλΙ ΔΈΟΙ. 
Ἀδρομομάσμι ἰΐδαπο διατορεῖν, οαϊνοῦθο ἃ νόου διώσορος, τρανὸς, σαφὴς εἰ σαὶ Ποδίϊο ππἢ- 
εἰδηαὶ ἀσῖθυ! ροῦαϊι. δῖο ΠΝ ἉΡῸα ΤΠΘΟΡ Γαβαὰ πλ8]6 βογ  ρίατη ΟΞ 6 ΡῬΓῸ δια- 
πορία ἀουηοιβίγανὶ ἰὼ 1.6 Χ1]. ἢ. 54. ποῖ. 10. ᾿λουίναϊανη. δαΐοι ΠΟΘ διακτόρου ἃ 
γόος διώτορος, αὐ ΙΔ] ἴα : ἘΝ ἰηΐγα δὰ ε.42. ΒΌΤΤΜ. 



ὃ ΟΔΥΣΣΕΙΑΣ. Α. 30--Ξ-52. 

μήτ᾽ αὐτὸν κτείνειν, μήτε μνάασθωι ἄκοιτιν᾽ 
ἐκ γὰρ Ορέσταο τίσις ἔσσετωι ᾿Ατρείδωο, 
ὁππότ᾽ ὧν ἠβήση τε καὶ ἧς ἱμείρεται αἴης. 
ὡς ἔφαθ᾽ ἝἭ μείας" ἀλλ᾽ οὐ φρένας Αἰγίσθοιο 
πεῖθ ἀγαθὼ φρονέων" νῦν δ᾽ ἀθρόω πάντ᾽ ἀπέτισε. 

Τὸν δ᾽ ἡμείβετ᾽ ἔπειτω θεὼ γλαυκῶπις ᾿Αβθήνη᾽ 
ὦ πάτερ ἡμέτερε, Κρονίδη, ὕπωτε κρειόντων, 
καὶ λίην κεῖνός γε ἐοικότι κεῖτωι ὀλέθρῳ" Ἵ 
ὡς ἀπόλοιτο καὶ ἄλλος ὅτις τοιαῦτά, γε ῥέζοι. 
ὠλλώ μοι ἀμφ᾽ Ὀδυσηὶ δαϊῴρονι δαίΐεται ἥτορ 
δυσμόρῳ, ὃς δὴ δηθὰ φίλων ὥπο πήματα πάσχει, 
νήσῳ ἐν ἀμφιρύτη, ὅθ, τ᾽ ὀμφαλός ἐστι θωλάσσης, 
γήσος δενδρήεσσω" θεὼ δ᾽ ἐν δώμασι ναίει 
[Ατλαντος θυγάτηρ ὀλοόφρονος, ὅς τε θαλάσσης 

40. ᾿Ατρεξίδαο. 
48. δαξίφρονι. 

41. Βῆς. 

ΟἸΠΙ5 ᾿Ἰποϊπάδλιῃ. ΡΟ 5. 

ΕΝ ͵, " “Ἢ ΄, Ἁ 
Αργον κύνα ἀναιρεῖ, τουτέστι 'τὰ λυσ- 

" 
σώδη καὶ ἄτακτα ἐνθυμήματα. καὶ 

Ἁ Ἁ 5» ἣν. Ἀν Ν , παρὰ τὸ ἀργεννὰ ἤτοι καθαρὰ φαΐνειν 

τὰ τῆς ψυχῆς ἐνθυμήματα. Ἐ. 50. 
Κτείνειν] Γράφεται, κτεῖναι. 41]. 
40. ᾿Ατρείδαο}] Μετὰ τοῦτο ὑποστι- 
κτέον. ἢ τούτου ἃ ̓Ατρείδου ᾿Αγαμέμνο- 

ΟΨος, τοῦ ᾿Ορέστου. νυΐϊρ. Ῥαῖ; 0: 

᾿Αλλ᾽ οὐ φρένας] Κἀκ τούτου δῆλον ὅτι 

δύο περὶ ἕκαστόν εἶσιν εἱμαρμέναι, αἷ- 
ρεῖται δὲ ἕκαστος ἣν βούλεται". Ψυ!ρ. 
46. ᾿Ἑοικότι) Ὁμοίῳ. Ψα]ς. 47. Ὡς 
ἀπόλοιτο καὶ ἄλλος] ᾿Ἐμφαίνει τοὺς μνη- 
στῆρας. υὶρ. Ὥς ὄλλοιτο] Γράφε- 

, ται, ἀπόλοιτο, Ῥα]. ἉῬέζοι] Ἔπιτε- 
λοίη, παρὰ τὸ αἵμα πράττων. Ψυ]ρ. 
48. Δαΐφρονι] Πολεμόφρονι. δαΐς γὰρ 
ἡ μάχη, ὅταν δὲ ἐπὶ τῆς Πηνελόπης “ λέ- 

8 ῬΔ]. τοῦ, ϑουῖν. νἱα. σοῦ σοῦ 1. 6. σοῦ υἱοῦ ποῦ-τ-, 
Ὁ ΟἿ, ΒιρΓἃ 5680]. 34. οἵ Π. ἡ. 410. 544. 
“ ΤἸημηο ὅδ Επγγοθα σοηΐασο Τδογίς σ΄. 356. ΒΌΤΤΜ. 

46. ξεβοικότι. 

40. [τὰ οἰζϊαῦ 5001. δὰ 1Ἰηϊξ. έ. ὃ δὴ δηθὰ φίλω κ᾽ άπο 
τὴλ᾽ ἀλάληται. [ὃς δὴ δηθὰ φίλων κ᾽ άπο τῆλ᾽ ἀλάληται)] Ν, Β. Οὐ ΜΒ, 
οἴΐο, οπηηΐὰ νἱ τᾶ το] ρὶοϑὸ ΘΟηΒθῖνο ; 

51. δώμασι] δώματα ὙὟΥ. 

118. 1. 

45 

50 

47. ἀπόλοιτο] ἀπόλλοιτο Ἡ,, 

αυϊοαυ!ἃ σοΥγσθηάαπι μαάίοαθο, ππ- 

γῇ; δεδακυῖα (ΒΑΓΏ65. 6. Μ8. δεδαη- 
κυίᾳ) κατὰ φρένας τουτέστι μεμαθη-- 
κυῖα, ἐξ οὗ τὴν συνετὴν καὶ σώφρονα 
βούλεται δηλοῦν. Ψυΐρ. Δαίετα 
Διακόπτεται. τὸ γὰρ καίεται ἐρώσης. Ὁ 
γυὶρ. 49. Δηθά] Πολλά. νι !ρ. ι 
50. Ὅθι τ᾽ ὀμφαλός ἐ. θ.1 Μέση τῆς, 
περὶ αὐτὴν θαλάσσης" ἢ τὸ βάθος. Ψυ]ρ. : 
Βατῆθδ, Ἐς, Ατλαντος θυγάτηρ] Ἡ- : 
σίοδος δὲ ἐν Θεογονίᾳ (359.} φησὶ τὴν 
Καλυψὼ θυγατέρα ᾽Ωκεανοῦ καὶ Τηθύος, 
Ψυὶρ. Βᾶγμθ58. ὈὈλούφρονος] Ὄλε- 
θρίου" ἐπεὶ πολέμιος τοῖς θεοῖς καὶ γὰρ 

τοῖς θεοῖς ἐπολέμει. οἱ δὲ τὸ ἑξῆς, θα- ᾿ 
λάσσης ὀλοόφρονος. οἱ δὲ ἐδάσυναν, ἱν᾽ " Ἢ 
περὶ τῶν ὅλων φρονοῦντος. αὐτὸς γὰρ δ᾽ 

ἤΑτλας τὸν κόσμον βαστάζων παραδίδο- 
τῶι. ἢ γέγραπτο κατὰ τὴν ἀρχαίαν ! 

ΒΌΤΤΜ. ᾿ 
ΒΌΥΤΜ. ! 
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7 μϑ ἣν ν᾽ δέ 7 5... 
πάσης βένθεω οἶδεν, ἔχει δέ τε κίονας αὐτὸς 

Ν δ »"» 3 ἈΝ » 9) 

μωκρὰς, αἱ γαϊών τε καὶ οὐρωνὸν ἀμφὶς ἔχουσι" 
Ἰην 7 7 3 . 7 

τοῦ θυγάτηρ δύστηνον ὀδυρόμενον κατερύκει" 55 
αἰεὶ δὲ μωλωκοῖσι καὶ αἱμυλίοισι λόγοισι 
ἐ ε " , ᾽ 7 “" «ς ᾽ ᾿. 

θέλγει, ὄστως Ιθώκης ἐπιλησετοωι" αυταρ Οδυσσεὺς, 
Γ᾿ Ἂς ΕῚ ΄ » 

ἱέμενος καὶ κωπνὸν ὠποθρώσκοντα γοηήσωι 
. 4 ΄ « ᾽ Ε] ΄ ΜΛ 

ἧς γαίης, θωνέειν ἱμείρεται" οὐδέ νύ σοί πε 
᾽ Ἢ ΕΣ 7 3, 4. ᾿ς 

ἐντρέπετωι φίλον ἤτορ, Ολύμπιε" οὔ νύ τ᾽ ᾿Οδυσσεὺς όο 

52. ῥοῖδεν. 54. ἔχουσι] ἔχουσιν Ἡ]. 56Π1ε᾿ ΤηΟΠι11586 5815 510 Π}}14 οοτία 
διτιῦ σοηϑίδ 1 ΓΑ ΓΟ ΠΟ 01] ΘΟ σΘμα ἴῃ ν ἤπ8}} ἁἀ ἀθπάα ναὶ οπηἰττθπάα. ὅρα, 
αὖ ΠΟ, Θαπὶ Δα ἴῃ ἢμπδ νϑύβι18, 10] ΒΘ] Θ 8. ἃ σΟΠβοηδηΐθ ἱπομοδίιτγ : 
δῶρο Δ 41 ἴῃ οοθϑιιγα, ΟῚ ᾿Ἰαιἀἃ ν6] ἀτιδα ΘΟηβοπδη 68 ΒΘα ΠΤ ; 5606 
ΟΠ Εἰς α0] Δ Ὠιθίγιι πὶ Πθοθββαγία νἱἀθίιγ, τοῖσίν τε ΙΏΟΧ 1ΟΙ. τοῖσι, 151. 
ἀλλήλοισιν, 200. ἀνθρώποισιν, 283. πᾶσι, 71. προπάροιθεν, τοῇ. ΡΟ. 
56. αἰεὶ δ᾽ ἐν μαλ. κ-. α. λόγοισ. Η. ΝΒ. Ηἰς Μ8. παηααδιῃ Παθεΐ χυοά 
ὯΟ8 βρη ἤηΔ]6 νοσδηλιβ ς. ΡΟῈ 5. αἰεὶ ἐν. ΡτῸ ν. ]. 

50. Βῆς. ν. ΡΓῸ ν. 1. 58, βιέμενος. 

γραφήν ὀλοόφρον" ὅ ἐστιν ὀλοόφρων᾽ εἶτά 
τις μὴ νοήσας προσέθηκε τὸ ὃς. Ψυ]ρ. 
Ῥα]. Θ. ὁ, 52. Ἔχει δέ τε] Νῦν, 
ἐπιμελεῖται" ὡς καὶ ἐκεῖ, Καί μοι κῆπον 
ἔχει πολυδένδρεον (Οἀ. δ΄. 7.47.). ἢ κρα- 
τεῖ καὶ βαστάζει. Ψιυϊρ. Ρὰ]. 56. 
Αἰκυλίοισι] Παραλογιστικοῖς. ἢ εὐνοῖ- 
«οἷς καὶ οἷον συγγενικοῖς ὃ, τοῖς μετ᾽ ἐμ.- 

πειρίας συνετοῖς καὶ προσηνέσιν. νυ ὶρ. 

58, ἹἹέμενος καπνὸν ἀποθρώσκοντα 'Τρό- 
τὸν ἑρμηνείας ἀντίστροφόν φασιν εἶναι, 
ταν ἀναστρέφωσι τὸν σχηματισμὸν αἱ 
λέξεις" καὶ τὺ, Χωσάμενος πολεμιχθεὶς, 
ἐντὶ τοῦ ἐχώσσατο (ϑ80Ὑ. χασσάμενος 
τελεμίχθη (11. δ΄. ς.3.5.} ἀντὶ τοῦ ἐχάσ- 

57. θέλγει] θελγε 
6ο. οὔ νύ τ᾽ οὔ νυ τ᾽. Η, οὕνεκ᾽. 

σατο)" Κονίσσαλος αἰνυπ᾽ (516) ἀέλλης 
(11. γ΄. 13.), ἀντὶ τοῦ κονισσάλου" καὶ, 
Παρῴχηκε πλέων νὺξ Τῶν β΄ μοιράων (1]. 
κ΄. 252.), παρὸν οὕτως φάναι, τὸ πλέον 

τῆς νυκτὸς δύο μοίρας. τὸν αὐτὸν τρόπον 

κἀνθάδε. ᾽Οδυσσεὺς δὲ καπνὸν ἀποθρώ- 

σκονταὰ ἱμειρόμενος ἰδεῖν ἧς γαίης θανέειν 

ἱμείρεταιἷ, τινὲς δὲ λείπειν φασὶ τὸ τού- 

του. Ω. ζ9. Ἧς γαίης) Ἐνταῦθα 

στικτέον. τὸ γὰρ ὅλον, ὁ πρότερον ἐπι- 

θυμῶν κάπνον τῆς πατρίδος ἰδεῖν νῦν εὔ- 

χεται διὰ τὰ κατέχοντα θάνατον. Ψυ]ρ,. 
όο. Οὐ νύ τ᾽ ᾿δυσσεὺς ᾽Α. π. ν. χαρί- 

ζετο ἱερὰ ῥέζων) Ἐκεῖνος μὲν τὰ παρ᾽ 
αὐτοῦ ἐπιθύων, σὺ δὲ οὐ κεχαρισμένος 

ἃ Ψουθα ὀλοόφρον' ὅ΄ ἐστιν ὀλοόφρων, ἃριιὰ Βαγποβίπην ἰαηζαπι σΟΠΙραΓ ἢ ΐ, αἱ ὁχ ΜΆ. 
ἀ00.. ΒΟΠΟἸἴππ ἰθο 56 ΒΡ] ον 886 γοῦογε - οοηίγα ἴῃ Ὁ. αἱ πη 56 δαπξ οοτγιρία οἵ ἀ6- 
αὐίαία : ἢ ἐγγίγραπτο παρὰ τὴν ἀρχαίαν γραφήν: πἸΠ1] Δι ρ]Π 15. ΒΌΤΤΜ. 
ὁ Νιμαΐγιπὶ ἃ) αἷμα ἀοεῖναῖ ἴῃ Οἰἰπιὰ δαΐοπι οχριϊοδίίουο (ἀθοδὺ θπὶπὶ ἢ δηΐο 
"οἷς) 0 αἵμων. ΒΌΤΊΥΜ. 
ΓΙῸ θανέειν ἱμείρεται 5οΥ Ομ ιιπν οβὶ θ. ἵεσαν : στα πιλτϊοιβ Θαΐπὶ γα πὶ ἱμείρε- 

θαι, αὐ αὐοὰ ἀοϑ᾽ἀουίτιπι τοὶ Ἰποιπᾶδο μα ϊσοῖ, σαπὶ Αἰζοτο ἵεσθαι, φαοα νοϊαπξαΐθηι εἴ 
Ἡδατα. ἴῃ ΠΙΆ] πὶ αοα τ, ἃ ρΡοοΐα γα ἐγαηβροϑὶία οββὸ ἄοοοῖ. Βδιϊοηθπι δαΐοπὶ 
ὍΤΙ αὶ τούτου 5 αιαϊγονὲ ποπιο ρογβροχοῦῖξ, ϑοὰ βουϊροπάσιῃ παπὰ ἀυθὶδ: τὸ, 

ὍΤΤΜ. 

ΨΟΙ. 1. 

"ρὸ σούτου, αἱ αιοα ἀοκὶς δα ἱέμενος : οἴ, 50Πο]. 54. Τἄδηὶ διιϊοπὶ πηθ τ πὶ Δ ΠῚ} 5511 
ἸΆθ65 ἴῃ 50! ]. δὰ β΄. 7. δἰζουο, αὶ βογὶ ρίιπι τὸ σσερνιξοίμεθα ΡΓῸ στὸ προστερνιξοίμεθα : 

᾿ . Δ᾽ πότ, . ᾿ πν ᾿ ὑ 5010]. γ΄. 444. αδὶ ρτὸ αὐτὸ φέρεσθαι οχΧ Επιδίαιἷο τοβουϊ θά πὶ αὐτὸ προφέρεσθαι, 

ς 
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᾿Αργείων παρὰ νηυσὶ χαρίζετο ἱ ΡΟ ῥέζων 
Τροίῃ ἐν εὑρείη; τί νύ οἱ τόσον ὠδύσαο, Ζεῦ ; 

Τὴν δ᾽ ἀπαμειβόμενος προσέφη νεφεληγερέτω Ζεύς" 

τέκνον ἐμὸν, ποιὸν σε ἔπος φύγεν ἕρκος ὀδόντων ; 

πῶς ἂν ἔπειτ᾽ Ὀδυσῆος ἐ ἐγὼ θείοιο λαθοίμην, 

ὃς περὶ μὲν νόον ἐστὶ βροτῶν, πέρι δ᾽ ἱρὼ θεοῖσιν 

ἀθανάτοισιν ἔδωκε, τοὶ οὐρανὸν εὐρὺν ἔχουσιν : : 

ἀλλὼ Ποσειδάων γωιήοχιος ἀσκελὲς αἰεὶ 

Κύκλωπος κεχόλωται, ὃν ὀφθωλμοῦ ἀλάωσεν, 

ἀντίθεον Πολύφημον, ὅου “κράτος ἐστὶ μέγιστον 

πᾶσιν Κυκλώπεσσι' Θόωσω δέ μιν τέκε νύμφη, 

61. ᾿Αργείξων. 

64. βέπος. 66. περὶ] πέρι, Ν. 
Κυκλώπεσσι] Κυκλώπεσι Η΄. τηοχ γ76. 
αἰἴθονα. 

Κυκλύόπεσσι Ν'΄. ἐν πᾶσι Ρτο ν. ]. 

(Βατῃ. 6 Μ5. -ὡς) ἐλάμβωνες. νυϊρ. 

62. ᾿Ωδύσαο] ᾿Ωργίσθης ἢ προσέκρουσας. 
τῷ γὰρ ὀδύσασθαι ἐπὶ τοῦ προσκροῦσαι 
ἐχρῶντο οἱ παλαιοί. Ἐ, 62. Καλῶς 
τὸν Δία νεφεληγερέτην φησί. Ζεὺς γὰρ 
λέγεται ὃ ἀήρ' τῶν δὲ ἀναθυμιάσεων 
πυκνὸν μὲν ἐν τῷ ἀέρι ἐγείρονται αἱ νε- 
φέλαι. καὶ διὰ τοῦτο νεφεληγερέτην τὸν 
Δία φησί. Ἐ.. 66. Περὶ μὲν νόον κ. 
τ. ε.] ᾿Αντὶ τοῦ περίεστιν ἁπάντων καὶ 
συνέσει καὶ εὐσεβείᾳ. δας. 67. Οὐ- 
ρανόν) Οὐρανῷ τὴν κεφαλὴν ἀναλογεῖν 
λέγει. θεοὺς δέ φησι τὰς αἰσθήσεις. Ε,. 

68. Γανήοχος λέγεται ἢ ὃ ἔχων ἤτοι 

συνέχων τὴν γῆν, ἢ ὃ ὀχούμενος ἣ βα- 

σταζόμενος ὑπὸ τῆς γῆς. Ε΄. ᾿Ασκε- 

λὲς σημαίνει τὸ ἄγαν σκληρόν. σκέλ- 
λειν γάρ ἐστι τὸ σκληροποιεῖν, καὶ ὃ 
σκελετὸς κατεσκληκὼς διὰ τὴν ἀσαρ- 
κίαν. καὶ 
μετὰ ἠπιότητος, καὶ διὰ τῆς ἰατρικῆς μὴ 
ἐῶν σκέλεσθαι. ἐνίοτε δὲ ἀσκελὲς τὸ 

ἐπὶ πᾶσι σημαίνει. καὶ ὃ Σοφοκλῆς 
(Απίίρ. 475.) Σίδηρον ὀπτὸν ἐκ τοῦ πυ- 

᾿Ασκληπιὸς κατὰ στέρησιν 

5 5ῖς Ἶδῖὴ ἴῃ δηΐηι15. ΒΟΠΟ]ΙΟσαηλ ΘΟ ΠΟ 115, αὖ 6 Μ5. τϑροϑαῖ ΒΔΥΤ65. ΡΙῸ - 
αυοά ἴῃ ΒΟΏΓΟΥΘΟΙ. 6(, οδί ἔσχεν. [η (οχέα Ηοπιουΐ οϑῦ ἐσσὶ μέγιστον: ῬΓῸ 400 ἐπογαπί 

ΒΟΤΤΜ. Υ ἴΐδααθ αυϊ ΙΘρογθηΐ ἔσκε μέγιστον. 

62. ὠδύσαο] ὠδύσσαο Ἡ.. ὠδύσαιον.. 
6. κεχόλωται] κεχόλωτο Ὗ. 
περιφραζόμεθα. οἴ 82. μακάρεσι,. τ84. 

56 Βυϊιβηιοα! ΘΥΓΟσ 68 ροϑῖμδο ρᾶγοῖιβ αἰπησαιῃ. ΡΟῊΒ, 

65 

769} 

63. Ζεῦ] ζεῦς Η, 
71: 

πᾶσι 

ρὸς περισκέλλειν (810, ΡΙῸ περισκελῆ) ὦ 
Θραυσθέντα καὶ ῥαγέντα πλεῖστ᾽ ἂν ἐσί- 
δοις,. ὋὉ δὲ ἀπέδωκεν ἀσκελέως ἀδιαΞ. 

λείπτως κατὰ μετάληψιν" τὸ γὰρ ἀσκε-, 

λὲς ἄβατον ἀπόρευτον. Πορφύριος. . 
ΟΩ. ᾿Ασκελές, ἀμετακινήτως, κατὰ στέ- 

βήσιν τῶν σκελῶν ἢ ἀδιαλείπτως κ' 
ἄγαν σφοδρῶς. δυὶς. Αἰέν (816)7᾽ κι 
καὶ διὰ παντός. Ψυὶσ, όο. 

ὀφθαλμοῦ ἀλάωσεν) ον, τῆς θυγατρὸς, 
ἐστέρησεν. μίαν θυγατέρα εἶχεν ὡς 
ὀφθαλμόν. ῬΑ]. (14. διρτὰ ἴῃ ΑΥτὶ 
ϑύτη. Οάγδβθθ Ρ. 4. π|64.) 7ο.᾿ | 
τίθεον Πολύφημον) ὋὉ αὐτὸς ἑαυτὸν δὲ 
τὴν ἄνοιαν ἐξισάζων τοῖς θεοῖς. ἔστι γ 

εἷς ἐκείνων περὶ ὧν λέγει, ΟΥ̓́δα καὶ 
θανάτοισι ἐρίζεσκον περὶ τόξων (Οά. θ΄, 
225.). κοινῶς γὰρ λέγεται (8οΥ, λέγει ) 

περὶ αὐτῶν ὁ Πολύφημος, Οὐ γὰρ Κύκλῳ 
πες Διὸς αἰγιόχριο ἀλέγουσιν Οὐδὲ θεῶν. 
μακάρων ((. 275.) Ε. ᾿Αντίθεον νῦν 
τὸν ἐναντιούμενον θεοῖς, τὸν ἀσεβῆ: 

Ψνυ]ρ. 70. Ἔσκεν 8] “Ὑπῆρχεν. ΨΩ. 
71. Θόωσα] Μήτηρ Πολυφήμου Κύν 

------- - Α-----------α-----------“-----.-«--------ςς-ς----- 

“᾿ 
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Φόρκυνος θυγάτηρ ὡλὸς ἀτρυγέτοιο μέδοντος, 

ἐν σπέσσι γλαφυρόισι Ποσειδώωνι; μιγεῖσω. 
ἐκ τοῦ δὴ Οδυσήω Ποσειδάων ἐνοσίχθων 

᾿, ἢ σῷ δι ἃ Ν ψ "», 

ουτι κωτωρκτείνει, πλάζει δ᾽ ἀπὸ πατρίδος αἰῆς. 75 
5 4. 35 ᾽ « “ “ ΄ Ζ 

ἀλλ᾽ ἄγεθ᾽, ἡμεῖς οἵδε περιφραζώμεθω πάντες 
᾿ “ 3 7 Ἃ 7 

νόστον, ὅπως ἔλθησι" Ποσειδάων δὲ μεθήσει 
ὃν χόλον" οὐ. μὲν γάρ τι δυνήσεται ὠντίω πάντων, 

ἀθανάτων ἀέκητι θεῶν, εριδωινέμεν οἷος. 
Τὸν δ᾽ ἡμείβετ᾽ ἔπειτα θεὼ γλαυκῶπις ᾿Αθήνη᾽ 80 

3 Ζ 

ὦ πάτερ ἡμέτερε, Κρονίδη, ὕπωτε κρειόντων, 
εἰ μὲν δὴ νῦν τοῦτο φίλον μωκάρεσσιε θεοῖσι, 
νοστήσωι Ὀδυσήω δαϊφρονω ὅνδε δόμονδε, 
ε 7 Ἁ 95 7 5 ͵, 

Ἐρμείων μεν ἐπειτῶ διάκτορον Ἀργειφόντην 

γῆσον ἐς ᾿Ωγυγίην ὀτρύνομεν, ὄφρω τὠχιστω ὃς 

γ8. ξόν. 

ἴηΐον ᾿ηθὰ5 Η. 
70. ἀξέκητι. 

83. δαβίφρονα. 

κλωπὸς κυρίως οὕτως λεγομένη. Ψυϊρ. 
Νύμφη] Γράφεται, μήτηρ. Ῥαϊ. 7.2. 
Φόρκυνος θυγάτηρ] Ἐνάλιος γὰρ θεὸς ὁ 

Φόρκυν. Ψυϊρ. Μέδοντος] Μέδοντος ἐν 

σπέσιδ, ἤτοι τοῦ Ποσειδῶνος" ἤτοι ὅντινα 
ἔτεκεν ἐν σπέσι τοῦ μέδοντος τῆς ἁλὸς 

τῆς ἀτρυγέτου, ἤτοι τοῦ Ποσειδῶνος. Ὁ. 

Βασιλεύοντος. συνήθως γὰρ καὶ τοὺς 

ὑπάρχους (ὑπάρχοντας Ῥα].) βασιλεῖς 
ἔλεγον. ἢ συναπτέον, μέδοντος ἐν σπέσ- 
σι, ὥστε καὶ ἐν σπηλαίοις τοῦ Ποσειδῶ-- 
νος γεννηθῆναι τὸν Κύκλωπα. Ῥα]. Ψ τ]ρ., 
74. Ἔκ τοῦ δή] Ἔκ ταύτης δὴ τῆς αἰ- 
τίας. νυϊρ. 75. Πλάζει δ᾽ ἀπὸ πα- 

τρίδος αἴης Τούτου δ᾽ ἕνεκεν ἐνεποδίσθη 

μὴ οἴκοι εἶναι μέχρι δεῦρο. οὐ γὰρ δὴ 

82. νῦν ῬΥΪΠΊΟ ΟἹ β51ππῚ ἀδίηἀθ τϑροβί (τη 
10. βόνδε. 

Ν -] - 
πέρω τούτου οὐδὲ ἐκεῖνός τι ἐβούλευσε 
κατ᾽ αὐτοῦ, πλὴν τοῦ διατρίβειν μόνον ἐν 
τῇ πλάνῃ. ΕΣ. Σιληνὸς ὁ Χῖοςὶ ἐν τῷ 

΄ ,ὔ -Ὁ “ ε -Ὁ- 
δευτέρῳ βιβλίῳ τῶν μυθικῶν ἱστοριῶν 

,ὔ ΄ ͵ὕ ͵ 

᾿Αντίκλειάν φησι τὴν Οδυσσέως μητέρα 

ἐγκύμονα ὁδεύουσαν παρὰ τὸ Νήριτον τῆς 
3 -“ 

Ἰθάκης ὄρος ὕσαντος πολὺ τοῦ Διὸς ὑπὸ 

ἀγωνίας καὶ φόβου καταπεσοῦσαν τὸν 
Ὃδ ΄ 5» - Ν ᾿ Ὁ υσσέξα ἀποτεκεῖν, καὶ διὰ τοῦτο ταύ- 
τῆς τῆς ὀνομασίας τυχεῖν ἐπειδὴ κατὰ 

Ν κ᾿ 
τὴν δὸὸν ὗσεν ὁ Ζεύς. ΕΣ. Οἵ, δὰ 21. 
85. ᾿Ωγυγίην] ἀργτι κατ᾽ ᾿Αντίμαχον 
ΕἸ ,ὔ ͵ 7 Ἁ ε 

Θγώτην γρδφθναι . διαφέρουσι δὲ ἐν 
Ἁ 

τόποι. τὴν μὲν γὰρ ᾿Ωγυγίαν ἐντὸς εἰ- 
Ν ε ’ Ν Δ Φ ᾽; . 

ναι πρὸς ἑσπέραν, τὴν δὲ ᾿Ωγυλίαν κατὰ 
᾽ὔ , “» 

Κρήτην! Ἡσίοδός φησι κεῖσθαι τὸν δ᾽ 

Ἀ Ἡδηο ἔιιῖδθο. ΑὙἸδιορηδηἷβ ταϊϊοποηι ἀἴβοθϑ 6 560}|0]. ν. 96. δὶ ἱπηργοθαΐαν 1118, 
αὐδησίδπι ΟΥ̓ΔΟΟ ΡΟΣ ΟΟΥΓρ οοτα Οὔδοῦγᾶ. ΒΌΤΊΥΜ. 

1 Ἑοάοπι δυοίοτο οἵ ᾿ἰβάοιη ἔοσο γοῦθδ μθς παιγαΐ Τ Ζοζοϑ δὰ Τυοορ}γ, γ86. 
ΒΟΤΥΜ. 

᾿ ΚΤΩ Ηδι]. οἱ Ο.. γράφει. ἴῃ ῬΆ]. 55] γρ. ὕδαιια δὰ βᾶπο γοοοπὶ δυιΐθηι ῬΟΓΒΟΏΙΙΒ 
Βοδοϊ αὶ Η ΑΥ]. ἐταπβογρϑῖι. ΒΌΤΊΥΜ. 

ι Ἠπουβαιο Μα]ὰβ 6 οο. Ὁ. ἀπᾶδ πιοπάοβαμι ἴῃ Αἰ ααΐθιι5 ῬᾺ]. βου ρίαγαιη οογγοχῖ: 
Βδαυοη τα πιοηοβιβδίηγα ἰαταοία το] απο δ οὐδ. (ομξ, ϑορι. ΒγνΖ. ν. ἴΩ γυλος. 
Ἡρβιοάοα δαΐοθωι 1118 Ἰοοατα νἱἀοαίαν ΒΑ ἶδβθ ἰὼ 118 Τῆς σεριόδῳ ἀπδτα οἰϊαϊ Βέύδθο 7. 
Ῥ' 302. : Θοα06, βῖγα βοραγαΐαμηυ ὕος ἔπουϊς σΑΥΠΠΘ ἢ βῖνθ Ἀ]1Ὸ5 Ρᾶγ5. (οἵ. Ηδνα. δᾶ 
ἈΡΟ]]οΩ, ἱ. 9. 21.},) Αἰϊὰ οἴϊδιι ἔογίαββο σοορταρῖσα για] οσἷβ ἀξ ΒῈὉ Ηφβιοαϊ μο- 

ΘᾺ 



Ι ΟΔΥΣΣΕΙΑ͂Σ Ἁ. ϑ6---σοῦ. 118, Ι, 

γύμφη εὐπλοκάμῳ εἴπη νημερτέα, βουλὴν, 

γόστον Ὀδυσσῆος ταλασίφρονος, ὡς κε νέηται. β 

αὐτὰρ ἐγὼν ̓ Ιθάκηνδ᾽ ἐσελεύσομαι, ὄφρα οἱ υἱὸν 

μῶλλον ἐποτρύνω, καί οἱ μένος ἐν φρεσὶ θείω, 

εἰς ς ἀγορὴν καλέσαντα καρηκομόωντας ᾿Αχιοὺς, οο 

πᾶσι μνηστήρεσσιν ἀπειπέμεν, οἵτε οἱ αἰεὶ 

μῆλ᾽ ἀδινὰ σφάζουσι, καὶ εἰλίποδας ε ἐλικῶς βοῦς. 

πέμψω δ᾽ .ἐ ες Σπάρτην. τε καὶ ἐς Πύλον ἡμαθόεντω, 

νόστον πευσόμενον πωτρὸς φίλου, ἥν σου ἀκούση, 

ηδ᾽ ἵνα Με κλέος ἐσθλὸν ε εν ἀνθρώποισιν ἔ ἐχήσιν. 95 

Ἃς εἰποῦσ, ὑπὸ ποσσὶν ἐδήσωτο κωλὼ πέδιλα, 

88. δ᾽ οχμχττ0 ὙΥ. 
92. βέλικας. 

ἠδ᾽ ᾿Ωγύλη. νῆσον δὲ ταύτην 
Ραὶ. 

πάντα ὠγύγια καλοῦσιν ἀπὸ τινος ἀρ- 
χαίου ᾿Ωγύγον βασιλεύσαντος ᾿Αθηνῶν. 
ἴσως δὲ καὶ οὕτως ἐκαλεῖτο ἢ νῆσος αὕτη. 
Ἐ. 7. Ὥς κε νέητα Γράφεται, ὥς 

κεν ἵκηται. Ῥαὶ. 88. Ἰθάκηνδ᾽ Γρά- 
φεται καὶ χωρὶς τοῦ δε, ᾿Ιθάκην ἐσελεύ- 
σομαι. δῖ]. 80. Θείω] Γράφεται, 
θήσω, Ἠδι]. 02. ᾿Αδινά] Ἤτοι 
λεπτὰ πρὸς σύγκρισιν τῶν βοῶν. ἢ ἀντὶ 
τοῦ ἀδινῶς, ἵνω ἡ πυκνῶς καὶ συνεχῶς. Εἰ. 
Ω. νυϊρ. Εἰλίποδας λέγει βόως, ὡς 

ποιοῦντας τὴν τῶν ποδῶν κίνησιν ὥσπερ 

ἑλικοειδῆ" ἕλικας δὲ ὡς ἑλικοειδὴ κέρατα 

ἔχοντας. Ω. ΡαΪ. Ἤτοι ἑλικοειδῆ κέ- 
, ρώτα ἔχοντας ἢ μέλανας" ἑλικὸν γὰρ 

κατὰ διάλεκτον τὸ μέλαν. ὅθεν καὶ 

ἑλικώπιδα κούρην τὴν μελανόφθαλμον. 
Ω. ΟΥ δ« δ΄. 3220. 93. Πέμψω δ᾽ ἐς 
Σπάρτην) Ἑἰὶς τὸν Μενέλαον, διὰ τὸ 
ὕστερον τῶν ἄλλων τοῦτον ἐλθεῖν ἐν τῇ 

οἰκίᾳ αὐτοῦ. ἘΝ. 

86. βείπῃ. 
᾿ 

πέμεν. ῥοι. 

᾿Ωγύλιον. 

οἵ καλοὺς καλοῦσιν. Τὰ παλαιὰ 

Τηλεμάχου ἢ ἀποδημία πρῶτον μὲν κίν- 

γαΐπ ἸΘριηΐαγ ἃρ. Βίγα. 1, 6, Ρ. 300. 327. 8560]. ΑΡο] οι. 4. 892. ΕἴγπΊΟΙ. νος 
Βύβλος ΒΌΤΤΜ. 

Ἢ Τη ΡᾺ], μῶο νὸχ δρρίοία οϑί βίπο β'ρ]8 γρ. υτὖ ρ]οβϑᾶ. 
ΒΟΤΊΤΜ. 

5 Ψια, ᾿πῆστα 56}0]. γ΄. 313. 1, β΄. 350. δ΄. 702. 
ἀϊα βου θα ππ5 Κεῖθεν δὲ Κρήτηνδε-τοι : ροβίουϊουθιη μὰ 068 «α΄. 86, ΒΌΤΤΜ. 

ΒΠΙΔΠΣ ΘαἸ ΕΟ γὉ] θα! ΠΟ 65 ΞΘ 06 οἰζα Ὁ Γ. 5 [666 ἡ Ριωνόν. 

ΡΟΒΞ5. 

“ἷ ν᾿ - 

Ατοπος εἶναι δοκεῖ 

10. ἔοι. 80. ἔοι. ΟΙ. ἀποβειτο 
οὔ. ξειποῦσ᾽. 

δυνον προξενοῦσιω τῷ νέῳ, δεύτερον ἐπα 
γάστασιν τῶν μνηστήρων ἀπειλοῦσα, 
τρίτον οὐκ ὠφελοῦσα. τὴν ζήτησιν τοῦ 
πατρός. ἀλλ᾽ ἔδει τὸν ἐν γυναιξὶ τε 

θρωμμένον, λύπαις τεταπεινωμένον, ῥητ᾿ 
τορειῶν οὐ πεπειραμένον οὐδεπώποτε, πο- 
λύτροπον γενέσθαι παραπλησίως τῷ πα- 
τρὶ, καὶ τοῦτο κερδάναι τῇ πλάνῃ, καὶ 
κοινωνεῖν τῷ πατρὶ τῶν κατορθωμάτων ἐν 
τῇ μνηστηροκτονίᾳ. , ἀσφαλίζεται δὲ τὰ 
κατ᾽ οἶκον πρῶτον μὲν ἐπαναστήσας τὸν 
δῆμον κατὰ τῶν μνηστήρων ἐν τῇ ἐκ- Ὶ 
κλησίῳ, δεύτερον ταῖς ὑποσχέσεσιν ἀν- 
εξικακεῖν διδάξας τοὺς μνηστῆρας εἰπὼν, 

Καὶ ἀνέρι μητέρα δώσω (β΄. 223.). 1 

Ῥοβῦ νϑύϑιιιη 93 δ ἀπ τι [ἢ τηδῖ--ὶ ̓  
ΒΊΠΘ. οοαϊοῖὶΒ. Ω, [ἴθπὶ ἴῃ ἩἩκάρωι 

“ 

᾿ 

(οά. Ηαγ]. νϑύβιιβ ἀπὸ Ηἱ : ̓Εκεῖθεν 
δ᾽ ἐς Κρήτην τε παρ᾽ ᾿Ιδομενῆα ἄνα κ τ δα 

9 γὰρ δεύτερος ἦλθεν ᾿Αχαιῶν χωλκοχι-. 
τώνων "3, 05. ἜἜχησιν] ᾽ν τὴ κα 
ἄρινον 5. γράφεται, λάβησι. ἨαΥ] 
ο6. Τὸ λέγειν τὴν ᾿Αθηνᾶν καλὰ πέδιλα, 
φορεῖν οὐκ ἄλλο δηλοῖ ἢ ὅτι τῆς φρώνήηε 

Οομξῇ, ποίΐ. τη β΄. 334. 

Οθίοτιπι ῬΓΙΟΙ γΘΥΒῈᾺΒ οιμουδαιίαθη 

ΨΙά6 δὰ β΄. 311. γ΄. 24. ] 
᾿ 

᾿ 
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5 2 ͵ ᾿. “4, πᾳ: δ. ,δ΄ ε Ν 

ἀμβρόσιω, χρύσειω, τά μιν φέρον ἡμέν ἐφ᾽ ὑγρῆν, 
ΝΥ δ 4 »“ « »“ ΝΡ ν ὼ 

ἠδ᾽ ἐπ᾿ ἀπείρονω γαῖαν, ὥμω πνοιῆς ἀνέμοιο 
᾿ Ἵ ᾿, ᾿ ᾽ ΄ ᾽ “2. “Ἢ 

είλετο δ ἄλκιμον ἔγχος, ωκώχμενον ὀξέϊ χάλκω, 

βριθὺ, μέγω, στιβαρὸν, τῷ δάμνησι στίχας ἀνδρῶν 
Ζ »“" ΄ « 7 2 

[ῖοο 
7 

ἡρώων, τοισίν τε κοτέσσετωι ὀ(βριμοπάτρη" 

βη δὲ κατ᾽ Οὐλύμποιο καρήνων ἀΐξασα" 

102. Οὐλύμποιο] οὐλίμποιο Ἡ,.. 

σεὼς αἱ, ἐνεργητικαὶ δυνάμεις στιβαραὶ 
καὶ ἄλκιμοί εἰσι. τὸ δὲ ἐπέχειν ἔγχος ἐν 
τινι δαμάζει τοὺς ἥρωας τὸ πληκτικὸν 
ὑποσημαίνει τῆς φρονήσεως. ὃ γὰρ φρό- 
γιὸς διὰ τοῦ οἰκείου λόγου πλήττει τὸν 
ἀτακτοῦντα. τὸ δὲ τὴν ᾿Αθηνᾶν ἐξ οὐ- 
ρανοῦ κατελθεῖν οὐκ ἄλλο αἰνίττεται ἢ 
ὅτι ἡ φρόνησις ἐκ τοῦ νοῦ κατέρχεται 
τ τ ἸΟΊ.}. ἘΣ 67. Τά μω] 
Ὑπὲρ, αὐτήν. Τὸ μίν τριγενές ἐστιν, 

ἀρσενικὸν, Καί μιν φωνήσας ({]. α΄. 
201. οἵ ἃ].), θηλυκὸν, ὡς ἐνθάδε, οὐδέ- 
τερον, Αὗτέ μιν υἷες ᾿Αχαιῶν (1]. α΄. 
237.). Ῥα]. οϑ. ᾿Απείρονα γαῖαν Ῥ 
Τὴν πέρας μὴ ἔχουσαν διὰ τὸ εἶναι 
στρογγυλοειδῆ. ἢ σφαιρικὴν καὶ κυκλι- 
κήν" ἢ καθ᾽ ὅσον πρὸς ἡμᾶς ἄπειρός ἐστι 
εἰ καὶ τῇ φύσει πεπέρασται' τεταρτη- 
μόριον γὰρ μόνον τῆς γῆς οἰκεῖται" ἢ ἀντὶ 
τοῦ περικαλλὴς καθάπερ τοῖς διαγράφειν 

τὰ κατ᾽ αὐτὴν βουλομένοις ἐστὶ πρόδη- 
λον. λαμβάνεται γὰρ τὸ ἄπειρον καὶ 
ἐπὶ τοῦ κατὰ τὸ εἶδος διαφέροντος" καὶ 
ἄγαν καλοῦ, ὡς παρ Ἡσιόδῳ ἐν Γυναι- 
κῶν καταλόγῳ ἐπὶ τῆς ᾿Αγήνορος παιδὸς 
Δημοδόκης, Τὴν πλεῖστοι ἐπιχθονίων ἀν- 
δρῶν Μνηστεύοντο, καὶ πόλλ᾽ ἀγλαὰ (ϑοΓ. 
ἀνθρώπων Μνήστευον καὶ πολλὰ καὶ ἀγ- 
λαὰ) δῶρ᾽ ὀνόμηναν Ἴφθιμοι βασιλῆες 

εἶ κ 
εἶδος. Ἰστέον δὲ ὅτ, 

»“ ε ͵7 δι. " ,ὔ 
ἄπειρος ὁ κύκλος καὶ ἡ σφαῖρα λέγεται 
“Ἃ Ν 7 ,ὔ ἢ διὰ τὸ μὴ πέρασι διαφόροις ἀφορίζε- 

-“ Ἃ σθαι κατὰ στέρησιν τοῦ α, ἢ διὰ τὸ " ᾿ 
πολλὰ τέρατα (πέρατα Θ᾿ Μα1.) 
“ἷ “᾿ ἔχειν κατ᾽ ἐπίτασιν τοῦ «. οὐ γὰρ ἂν 
δὰ -“ ἘΒῚ δΝ ιν 7 ΕΝ ἔλθοι τις τοῦτο ἐπ᾿ αὐτὸ τὸ πέρας ἴσως 
“ ᾿ »»» , Ξ᾽ ᾿ Χ 3 εἐχον διὰ τὸ ἰσοπέραστον εἶναι διὰ τὴν ἐκ 

- 7, 7 τοῦ μέσου πρὸς τὸ πέριξ ἴσην ἀπόστασιν 
κατ᾽ ἰσότητα τοῦ ἃ. οὕτως ᾿Αριστοφά- 
γῆς Δαναΐσι, Δακτύλιον χριλκοῦν φέρειν 

"» - ἀπείρονα, ἔφη δηλῶν τὴν σφενδόνην μὴ 
Μἶἤ 7 -Ὁ -Ὁ- εἐχοντῶ πέρας καὶ διὰ τοῦτο ὁμοιομερῆ 
" ε , Ν » 7" Ἁ » , ὀντῶ. ὁμοίως καὶ Αἰσχύλος, τὰς ἐν κύκλῳ 
ἑστώσας καὶ ἀπείρονι: σχήματί φησι 
ἵστασθαι" Ὑμεϊῖς δὲ βωμὸν τόνδε καὶ 

, 

πυρὸν γέρας Κύκλῳ περίστατε ἐν λόχῳ 
»».ᾳ ͵ »᾿ ει ΄ Ε 7 τ᾽ ἀπείρονι Εὔξασθε" τουτέστιν ἐν τάξει 

Ἁ ’ὔ « Ἀ ,ὔ 5» ᾿ 7 κατὰ κύκλον. ὃ γὰρ λόχος ἐστὶ τάξις, 

ἐπεὶ καὶ λοχαγὸς ὁ ταξίαρχος. Ἐ;. “μα 
Ὁ ἂν ΟΝ “ ε 7 ὖ Ε) -“ πνοιῆς ἀνέμοιο] ἽΔμα, ὁμοίως ἀλλαχοῦ 

Ν Ν “ δὲ χρονικὸν ἐπίῤῥημα, ὡς τὸ, ἅμα γίνεται 
, ͵ τόδε καὶ ἅμα τόδε. Ε΄. οο. Εἵλετο δ᾽ 

»᾿ »ἶ ΕἸ "-" Ἀ » ἄλκιμον ἐγχος] ᾿Αθετοῦνται μετὰ ἀστε- 
δι" « 3 ΠῚ ΖᾺ μ ρίσκων, ὁτι ἐν τῇ τῆς ᾿Ιλιάδος (ργμλι8 

κ΄. 135. ἄιιὸ Βοαιιθηΐο8 ε΄, 746.) κα- 
“- ΕἸ ͵ὔ ’ὔ λῶς. ΨΝυ!ρ. ΙΟΙ. Ὀβριμοπάτρη λέ- 

.ς» θ - ὃ ’ Ὁ 7 γεται ἡ ᾿Αθηνᾶ διότι τῆς φρονήσεως πα- 
Ν Φ ο»“ “ τὴρ ὁ νοῦς ἐστι, πάντων δὲ κρεῖττον καὶ 

7 Α 

ἀπειρέσιον κατὰ 

Ρ (Ομ, ΡγΟΠχὶιβ. ἀρροβίζαμν οο Ῥογραν εῖϊ βοοϊ ται ἴῃ ΞΘ Πμο]. γοη. δα {Π. ξ΄, 2οο. 
ἴπ τὸ ὁδί ατδ0 Εἰς ΒΆΡΟΠλι5. νοίογαμ. ροδίαγιπὶ ἔγαρτηθηῖα ΡΑΓ πὶ απο δ εϊιι5 
Ῥᾶγϊηι πο πἀοβὶι5 Ἰοσιαν, ΒΕΓΓΎΜ. 

4 1μορ΄. τὸν σφενδόνην μὴ ἔχοντα πέρας. ῬΟΙ]]ΙΧ νΥἱῖ. 33, 7. 
, ᾿ ΄ - 

καύλιον ἀσπερονα καλοῦσιν. 
φὸν δὲ περιφερῆ καὶ ἄλιθον δα- 

ΑἸ ἜΧΘμ ΡΠ πὶ πνϊἰδίγας ΒΟ ΚΗΪα5. βίη] ογσοῦθηι 
φουὶ αἱξ ΘΟ βϑιιιιι 510] ἴῃ Πρ νῸ Βιδαιβι δια, ἃ. Αἴθοα, τὶ. Ρ. 3οο. αδὶ ἴῃ ᾿ηβουῦ ρτοη 
Αἰοα (Ομδμά]. 11. 4. Ἰῖπι. 39.) ἴῃ νου θὶβ Δαχσυλίος ἀπέερον χρυσος ΟΠΆΠΪΟΓΟ ρῥγϑθιῃΐο 
τοροβαϊΐ ἄσυρος, στὰ ἀοθογοῖ ἀπέρων ΡΙῸ ἀσείρων. Ἡβυ οὶ, ἀσέρονα" πέρας μὴ ἔχοντα. 
ΒΟΤΤΜ. 

Σ ΒΟΙ͂θο 6 50}10]. οἷϊ. πυρὸς σέλας: Οὗ ΠΊΟΧ ΡΙῸ σπερίστατε---σερίστητ᾽. οτ. ΗΠ ΟΓΠΙΆΠΏΟ 
ἴῃ 155. ἄς ΖΕ ΒΟΠΣ] Τα παϊ αῖθιι5, οχ χὰ Γαθυα ΒῸΠΙΡ[ΟΒ ΠΟΒ ὙΟΓΒῸΒ σου ϊοῖς, ΒΌΤΤΜ. 
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στὴ δ᾽ ᾿Ιθώκης ενὶ δήμω, ἐπὶ προθύροις Ὀδυσῆος, 
οὐδοῦ ἐπ᾽ αὐλείου" πωλώμη δ᾽ ἔχε χάλκεον ἔγχος, 
εἰδομυένη ξείνῳ, Ταφίων ἡγήτορι, Μέντη. Ιοδ, 

εὗρε δ᾽ ἄρω μνηστήρας δἰϑαι ἐν οἱ μὲν ἔπειτω 
πεσσοῖσι προπάροιβε θυράων υμὸν ἔτερπον, 
-, ᾿ 

ἥμενοι εν ῥινοῖσι ίβοων, οὺὃς ἔκτωνον αὐτοί. 
κήρυκες δ᾽ αὐτοῖσι καὶ ὀτρηροὶ θερώποντες, 

ῬῊ Ε 

οἱ μὲν ὥρ᾽ οἶνον ἔμειστγον ἐνὶ κρητήρσι καὶ ὕδωρ, 
εν Ὰ σι 

10 

οἱ δ᾽ αὖτε σπόγγοισι πολυτρήτοισι τραπέζας : 
γίζον, καὶ προτίθεντο, ἰδὲ κρέω πολλὼ δατεῦντο. 

Τὴν δὲ πολὺ πρῶτος ἴδε Τηλέμωχος θεοειδής" 
ἧστο γὰρ ἐν μνηστήρσι φίλον τετιημένος ἥτορ, 
ὀσσόμενος πατέρ᾽ ἐσθλὸν ἐνὶ φρεσὶν, εἴποθεν ἐλθὼν 

104. παλάμῃ] παλάμει, Ἡ. 
Ριδέ. 113. ἴδε] εἶδε 6χ διηβηά. Η. 
ἥτορ Ἡ. 564 ἦτορ βιιρτὰ 48. ΣΧ, 

ἰσχυρότερον ὃ νοῦς. Εἰ, 103. Δήμῳ] Τόπῳ 
ἐν ᾿Ιθάκῃ ὅπου ἦν τὸ ᾿Οδυσσέως βασί- 
λειον ὃ. Ψαϊσ, Ρα]. τος. Ταφίων] Τάφος 

ἢ νῆσος τῶν Ἐχινάδων ἣν κατῴκουν Τη- 
λεβόαι. Ψαϊσ. τοῦ. Πεσσοῖσι] Τοῖς 

΄ δι... Ν -“ ΄ 3 Ἵ κύβοις. ἀπὸ δὲ τοῦ παίζειν ἐσχημάτι- 
σται" ἢ παρὰ τὸ πίπτειν βολίοις τὸ πε- 
σεῖν ἴ πεσσοὶ δὲ οἱ (810) ψῆφοι. Ψυ]ρ. 
1οϑ. ινοῖσι] Διὰ τούτου τὸ βίαιον ἐμ.- 

͵ὔ "Ὁ ΄ Ἁ " ἈΝ 

φαίνει τῶν μνηστήρων, τὸ (807. τῷ) καὶ 
͵ τὰς βύρσας ὑποστρωννύειν τοῖς θρόνοις. 
Ω. Νυϊρ. τορ. Αὐτοῖσι,] Νικίας δύο 
μέρη τοῦ λόγου ποιεῖ, αὖ, καὶ, τοῖσιν" 
᾿Αρίσταρχος δὲ ἕν, ὃ καὶ ἄμεινον. Ἐ;. Ο, 
110. Οἱ μὲν, κήρυκες, οἱ δὲ, θεράποντες. 
ε Ν ε Ν “ ͵ 

οἱ μὲν, οἱ δὲ, σχῆμα, γοργότης.. ΜΒ. 

5 (οπδρίγαΐ δίορμαηαβ ν. Δῆμος: 
ῬΆΓΔΗ5 νοΥβαη ν΄. 97ζ.Ὀ ΒΌΤΤΜ. 

ἘΜ οΥθὰ βολίοις τὸ πεσεῖν, ααῷ 6 ΜΒ. ἰῃβογαϊξ ΒαγΠοβ 115, 
β΄. ἀορίστῳ πεσεῖν. ΒΌΤΤΜ. 

κγοῦθα 5080}11 πη μάαγο, ηἶδὶ παρα ἐνεργητσικῶν οἵ παθητικῶν νἸἀοία 5ο ΒΟ πἄαμη, " 

Ιο5. 

[ 

50 τού ἀΓΓΏΠΊαι6 ΤΟΡΓΟΠΘ Πα. ΒΑΓΠποβῖιβ οοπτος 

118 

112: 

114. ἦτορ] 
βειδομένη. 110. βοῖνον. 

10. Εἴδε. θεοξειδής. 
,ὕ 

ὀσσόμενος] ἐσσόμενος Ὗ. 

ΒΆγηΘ8. 112. Αμεινόν φησιν Ἥρω- 
διανὸς ἀναγινώσκειν, καὶ προτίθεντο" οὐ 

γὰρ ὅλως τὸ μᾶλλον ἀκόλουθον" οἱ μὲν, 
οὖν ἔμισγον, οἱ δὲ σπόγγοισι νίζον, οἱ δὲ 

κρέα ἐμέριζον. καὶ ἄλλως" τῶν παρατατ΄ 
τικῶν τοῦ τίθημι ἐνεργητικῶς οἶδε λεγότ 
μενον ὃ ποιητὴς, οὐ παθητικὸν, Παρὰ δέ, 
σφι τίθει (Οα. α΄. 142.). ἀκόλουθον. 
πληθυντικὸν, νίζον καὶ προτίθεντο ἃ, ἘΠ." 
Νίζον] ᾿Απένιπτον. ᾿ἸΙδέ] ᾿Αντὶ τοῦ καί, 
Προτίθεντο] Προετίθεσαν. νυρ. Υἱᾶ 
Καλῶς πρῶτος Τηλέμαχος ᾿Αθηνᾶν ὁρᾷ 
ὡς αὐτὸς μόνος ἀπὸ τῶν ἄλλων φρονιμώ- 

τερος, τῶν μνηστήρων περὶ συμπόσια 
ἀσχολουμένων. ἘΣ, τις. Ὀσσόμενος} 
᾿Ανειδωλοποιούμιενος καὶ φανταζόμενος, 

᾿ 

Ὶ 

τα νἱἀοηίαγ πον Ὁ 

ΠΌΠΟ ΠΟ γαύδΐ οΘΟΠὨΐοηΐΟ γαγηΐοπ ἀρπα ἀπίϊσιοβ ἸΘΟ] ΟΠ 6 ηι ̓ πθ ογιἶβ56 πᾶης Νάφον. 
καὶ πρότιϑεν, τοὶ δὲ κρέα πολλὰ δατεῦντο. Οὐδ ππῖσα νογὰ οϑί Ἰθοῖίο. . Αἴας ἴῃ ρ]οβϑὶδ 
ΘἴϊᾶπῈ νῈ]ρ {15 ατιᾶ5. ΠῸΪΟ 50 Π01}10 5] τη χὶ ἀρράγοῖ τογεϊαμη Ἰομηπηᾶ σΟΙΤ αρύμ τη 6556 
6 πρότιϑεν. ΟΥ̓Δο ἀπέθη δαυι πο η Οβίθμαϊς, πππο 4] 4θπὶ βομο] βίο Ἰορῖββο Νίφον ἰδὲ 

΄ Ἀ Ἀ γ πρόφιθεν, «τοὶ δὲ κ- σ. δ. ΒΌΤΤΜ. 



115. 1. ΟΔΥΣΣΕΙΑΣ Α. 

μνηστήρων τῶν μὲν σκέδωσιν κωτὰ δώματα θείη, 
τιμὴν δ᾽ αὐτὸς ἔχοι, καὶ κτήμωσιν ὀἷσιν ἀνάσσοι. 
τὼ φρονέων, μνηστῆρσι μεθήμενος, εἰσιδ' ᾿Αθήνην" 

βη δ᾽ ἰθὺς προθύροιο, νεμεσσήθη δ᾽ ἐνὶ θυμῷ ῳ 

ξεῖνον διβὰ θύρησιν ἐφεστώμεν᾽ ἐγγύθι δ στὰς 

χεῖρ ἕλε δεξιτερὴν, καὶ ἐδέξατο χώλκεον ἔγχος, 

κωΐ μιν φωνήσας ἔπεω πτερόεντω προσηύθα" 

Χαῖρε, ξεῖνε' παρ ἄμμι φιλήσεωι, αὐτῶρ ἔπειτῶ 

δείπνου πασσάμενος μυθήσεωι ὃ ὁττεό σὲ χρή. 

Ἃς εἰπὼν ἡγεῖθ᾽, ἡ δ᾽ ἔσπετο Παλλὰς ᾿Αβήνη᾽ 

δὴ ἡ Ρ ἔντοσθεν ἔσων δόμου ὑψηλοῖο, οἱ δ᾽ ὅτε 

ἔγχος μέν ῥ᾽ ἐστήσε φέρων πρὸς κίονω μωκρὴν, 

δουροδόκης ἔντοσθεν εὐξόου, ἔνθα περ ἄλλω 
ἔγχε Ὀδυσσῆος ταλασίφρονος. Ἱστάτο πολλά" 

αὐτὴν δ᾽ ε ες θρόνον εἶ εἰσεν ἄγων, ὑπὸ λίτῶ πετάσσας, 

καλὸν, δωιδάλεον. ὑπὸ δὲ θρῆνυς ποσὶν εν. 

117. κτήμασιν] δώμασιν 10. 
113. ἐξιδ᾽. μασ᾽ ἑβοῖσι ξανάσσοι. 

[24. πασσάμιενος] γευσάμενος Ν'΄. γζτῸ ν. 1, 
οὨγίς Η. 

προσδοκῶν ἢ τοῖς ὀφθαλμοῖς ὑποβλέπων. 
γυὶρ. .110. Βῆ δ᾽ ἰθύς] ᾿Ἐπορεύθη ὡς 
ἐπὶ τὸ πρόθυρον οὐκ ἔνδον ἀλλὰ πρὸ τοῦ 
οἴκου ἐν τῷ τυκτῷ καλουμένῳ δαπέδῳ 
(δ΄. 627.) Ω. νιὶρ. τ Τὶ Ἐδέξατο] 
᾿Ἐλάβετο μὲν τῆς δεξιᾶς σπενδόμενος τῷ 

φίλῳ". ἐδέξατο δὲ τὸ ἔγχος ὑπονοῶν μὴ 
ἄρα τῶν ἐχθρῶν τις εἴη. Ἐ. 124. 
“Δείπνου] Τοῦ κατὰ τὴν ἡμέραν ἀρίστου. 
Ψψυϊο. Μυθήσεαι] Γράφεται, μυθήσεο. 

ῬΑ]. 126, ὝΨηλοῦο)] Γράφεται, ποι- 

τοῖο. Ῥα]. 127. Πρὸς κίονα] Νοη- 
τέον δὲ ἀπεξύσθαι τοὺς κίονας (Εἰ. τὰ 
ξύλα) καὶ ἐνταῦθα ἀποτίθεσθαι τὰ δό- 

ρατα. ἘΝ. Πρ. Οἰκονομικῶς δὲ εἶπεν, 
ἔνθαπερ ἄλλα ἔγχεα Ὀδυσσῆος, ἵνα μὴ 

Χ ΡΙῸ σῷ φίλῳ βογιθοπᾶάμπηι ὡς φίλῳ. 

[10 --τττἴ 41. 1 

120 

[25 

[30 

ἀνάσσοι] ἀνάσσει Ἡ. Υ͂. 10. κτή- 
110. βὴ δ᾽ βὴ θ.. 122. βέπεα. 

125. Γειπών. 130. ἄγων 

Ε 7 μὴ - -“ δ 
ἀπορήσῃ τις ἐμπροσθεν ῦ, ὅτι, ποῦ εὗρεέ- 

θησαν τὰ δόρατα πρὸς φόνον τῶν μνη- 
στήρων. ἢ. 128, ᾿Εὐξόου] ᾿Απέξεον 

τὰς κίονας καὶ ἐν αὐταῖς ἐπετίθουν τὰ 

δόρατα. Ε΄. 130. Αὐτὴν δ᾽ ἐς θρόνον] 
᾿Αποφαίνει διὰ τοῦτο καὶ ἄλλο τι καθῆ- 
κον, ὅτι τοῦ ἰδίον θρόνου παρεχώρησε τῷ 

, ε ΄ Φ .. 5». 1 
ξένῳ ὃ Τηλέμαχος. πάντα οὖν ἐλέγχει 

τὸ σῶφρον τοῦ νέου τὰ τοῦ . .. τόχτε 
μ, » 7 Ν - ᾽ ἔγχος ἀναλαμβάνων καὶ τοῦ θρόνον πα- 

, Ν πῆ “ι«ς24314:΄᾽ φν ραχωρῶν. Θρόνος, δὲ ἀπὸ τοῦ ἄνω θεω- 
ρεῖν, ἤτοι ὃ ἐπηρμένος. ΕΒ. Ὑπὸ λῖτα] 
Προπερισπαστέον᾽ ἑνικὸν γάρ ἐστι μετα- 
πλασθὲν ἀπὸ τοῦ λῖτον. Ο, Ρᾳϊ. Λεπτὸν 

περιβόλαιον ἢ λινοῦν ὕφος. Ῥαὶ. Κλισμόν] 
Δίφρον ἀνάκλιτον ἔχοντα, καθέδραν. 

ΒΌΤΤΜ. 
γ Νόοα 5:δὶ οοπβίαμς Πδοο ΒΒ ὰ ἴῃ πδιὶ 7115 νοοἶδ, ἀαδπὶ εἷς αυϊάδηι οἵ δὰ 130. 

Βα θ05 ἀὸ ἵν ον Ροδηχαίϊβ ραγίο, βίσαϊ ὄσισθεν δὰ γ΄. 566. δ΄. 456. ἂς 5Ξιρογιοτῖ, βοά 
δὰ β΄, τοῦ. γ΄. 442. ἔμσιροσθεν Θἔϊδ) 6 διςρογιον διι5. ΒΌΤΤΜ. 



10 ΟΔΥΣΣΕΙ͂ΑΣ Α. 132--,142, 18,1. 

πὰρ δ᾽ αὐτὸς κλισμὸν θέτο ποικίλον, ἔκτοθεν ἄλλων 
μνηστήρων" μὴ ξεῖνος, ἀνιηθεὶς ὀρυμωγϑῶ, 
δείπνω ἀδύήσειεν, ὑπερφιάλοισι μετελθὼν, 
ἠδ᾽ ἵνω μιν περὶ πατρὸς ὠποιχομένοιο ἔροιτο. 135 
χέρνιβα δ᾽ ἀμφίπολος προχόῳ ἐπέχευε φέρουσα 
κωλῇ, χρυσείῃ, ὑπὲρ ἀργυρέοιο λέβητος, 
νίψασθαι" παρὰ δὲ ξεστὴν ἐτάνυσσε τράπεζαν. 
σῖτον δ᾽ αἰδοίη τὠμίη παρέθηκε φέρουσω, 
εἴδωτω πόλλ᾽ ἐπιθέσω., χαριζομένη παρεόντων. 140 
δαιτρὸς δὲ κρειῶν πίνακας παρέθηκεν ὠείρως 

7 Ἂς "τῷ 7 7 παντοίων, πώρω δέ σφι τίθει χρυσείὼ κύὐπελλῶ. 

132. αὐτὸς) αὐτὴν Ψ'΄. ρῥτο ν. ]. 
ἵν. 128. παρὰ] παρ. Η. 

141. δαιτρὸς} δαιτὸς Η,, ΡΓῸ ν. 1. δαιτρεὶς ἡ, Ἠΐηο εἴ ν. 142. 
οἰπαις ὙΥ, 

Ψυ]ρ. ΟΥ, δὰ 145. οἵ δ΄. 123. 132. 
Ἔκτοθεν ἄλλων] Τὸ γὰρ μεταβῆναι εἰς 
ἕτερον οἶκον ὑποψίαν ἂν παρέσχεν τοῖς 
μνηστῆρσιν ἐπιβουλῆς. ὁπότε καὶ ἑξῆς 
διὰ τὸ ἰδιολογεῖν αὐτὸν πολυπραγμινεῖ, 
τίς ὃ ξένος. Ἐ;. Ο. 133. ᾿Ορυμαγδῷ] 
Ιὴ πιᾶῦρ. Ηδγ]. ὀρυγμαδῷ κυρίως. 
ΡΟΙΒ. ἴῃ Αἀά. δὰ ζ. 225. (Ὁῇ, 
οιπε, ὈΥΠΊΟ ἸΙοοῸ δ διιηά. νϑύϑιι τι 
αὖ δομποιά. ἴῃ 1,6 χ.) Ὀρυγμαδῷ 
(519) Κυρίως μὲν τῷ ἐν ὄρει ψόφῳ. 
ἔστι γὰρ κατὰ τὸ ἔτυμον ὀρομωγδῷ, νῦν 

124. ἀδήσειεν} ἀηδήσειεν Ψ. ἀδδήσειεν 
140. παρεόντων] παρ᾽ ἐόντων. Ὗ., 

ὉΠΟΪΏΪΒ. 1ἢ- 

τὸν δεσπότην πολεῖσθαι. καὶ ἔστιν ἐπὶ 
γυναικὸς, πρόσπολος δὲ ἐπὶ ἀνδρός. 1)6- 

αϑύ Οοαϊοῖβ ΑἸαθγ. β'ρ]α. Προχόῳ] 
᾿Αγγείῳ προχυτικῷ, ἀπὸ τοῦ χέειν τὸ 
ὕδωρ. τῷ καθ᾿ ἡμᾶς ξέστῃ. Ψυΐϊρ, 
Λέβητος] Τοῦ καθ᾽ ἡμᾶς χερνίβου. νερ, 
138. Νήψασθαι)] Πρὸ τῶν βρωμάτων 
ἐνίπτοντο, ἵνα εὐαγῶς ἐπὶ τὰς σπονδὰς 

ἔλθωσι" μετὰ δὲ ἄριστον οὐκέτι καὶ γὰρ᾽ 
δὲ ἃ ποικίλοις ἐχρῶντο βρώμασιν. ἄλλως. 
τε ἄσεμνον ἀπονίπτεσθαι μετὰ σπονδήν. 
Ε. ΘΩ. 130. Σῖτον δ᾽ αἰδοίη] Σωφρό- 

δ᾽ νκ ᾿ .- Ε ΄ δὲ ἀντὶ τοῦ θορύβῳ. Ψιι!]ο. 144. ᾿Δδή- 
7 ᾿ 58 7 «“ Ἁ σειεν} Ψιλωτέον τὸ ἀδήσειεν. ὅταν γὰρ 

᾿ ἐν συναλοιφῇ τὸ ψιλούμενον ἐν ἀρχῇ φω- 
νῆεν ἐπικρατήσῃ, καὶ τὸ πνεῦμα αὐτοῦ 

ὁ 

γεὸν ἐν κανέωεισι. ἘΪ. 

» “ “᾿ πὰ ἧς “ “ -ν γ ἐπικρατεῖ, οἷον ὦ ἑταῖρε, ὠταῖρεῦ. Ω, 
, ᾿ Ὑπερφιάλοισι) Ὑπερσπόνδοις᾽ οἷον οἱ 

ἃ» » ὦ - Πριάμου παῖδες, οἱ ὦμοσαν τοῖς Ἕλλησι 
Ν -“ Ν “-“΄᾿ μὴ καταλῦσαι τὴν ἀγάπην ἐκεῖνοι δὲ 

͵ὔ Ε ἢ Ἢ παρέβησαν τὰ ὕρη (ϑ80Υ. ὅρκια.) ὦμο- 
Ἁ λ ΄ὔ ε 5... " Φ σαν δὲ μετὰ φιάλης ὅρκον εἰπόντες 

“ . ἥκ, ΄ ΕῚ "»-Ὁ 7 ὥσπερ τὸ ὕδωρ χέεται ἐκ τῆς φιάλης, 
4 ε Ν -- »ν 7 Ἁ “ οὕτως ἡ Ψυχὴ τοῦ ἀθετήσαντος τὸν ὅρκον. 
Ἐκ 136. ᾿Αμφίπολος]. ᾿Απὸ τοῦ περὶ 

λώση. ἐπ. 

διδοῦσα. γυΐρ. 

ἢ Βρθοῖαξ ΒΟΒο] πὶ δα ἄρνα Ομ ἢν ἐογπιθ ἀδῆσαι ἃ ρ]οηϊοτὶ ἀηδῆσαι, ἀοοσοίᾳι8 5ρὶ- 
ΥἸ τ "Δ ΔΒΡΟΓΙΙΠῚ νοοΐβ ἡδὺς ΔΡΞοΓρίαπι 6556 ἃ ἰθηΐ ἴπ ΒΥΠᾺ08 ὁ. ΒΟΤΊ 

5 Αἢ καὶ γὰρ οὐ---- δὴ. οὐ γὰρδή ΒΌΤΤΜ. 

μολογεῖτωι πωρὰ τοῦ ἐν αὐτῷ χεῖσθαι ! 

. 

γως ἔφρασε κοσμίοις ὀνόμασιν" ἐπὶ δὲ 

τῶν ἀσεβῶν ἔμπροσθεν (147.) Παρενήτ 

140. Εἴδατα)] 
Καὶ γίνεται ἀπὸ τοῦ ἔδω τὸ ἐσθίω, ἔδας, 
τὸ ἑνικὸν, καὶ πλεονασμῷ τοῦ ἰῶτα, εἷ- Ὁ 
δας, τὸ πληθυντικὸν, τὰ εἴδατα. ῬΑ]. 
Χαριζομένη παρ᾽ ἐόντων] Ἔκ τῶν ὄντων Ἵ 
ἀφθόνως παραβάλλουσα. τινὲς δὲ, παρὰ ̓  
μενόντων καὶ μὴ ταχέως σηπομένων, γα. 
ἐκ τούτου τὰ ἐν τῷ κελλαρίῳ ἀποθετα δη- 

Ἔκ τῶν παρεόντων ἐπι- ἢ; 
142. Κύπελλον ἐτυ- 

Ν 
Ν 

; 
“9 

»"» 

Ϊ 

| 



ἄπ Υ. ΟΔΥΣΣΕΙΑΣ Α. 143-οῖδά. 17 

κήρυξ δ᾽ αὐτοῖσι θάμ ἐπῴχετο οἰνοχισεύων. 

Ἐς δ᾽ ἥλβθον μνηστῆρες ἀγήνορες" οἱ μὲν ἔπειτα 

ἑξείης ἔζοντο κατὰ κλισμούς τε θρόνους, τε 145 
τοῖσι δὲ κήρυκες μὲν ὕδωρ ε ἐπὶ χεῖρας ἔχευων, 

σῖτον δὲ δμωαὶ παρενήνεον ἐν κανέοισιν᾽ 

οἱ δ᾽ ἐπ᾽ ὀνείαθ᾽ ἐτόϊ μα, προκείμενα, χειρως ἰωλλον" 

κοῦροι δὲ κρητῆρας ἐπεστέ ΦνΤτο ποτοιο. 

αὐτὰρ ἐπ εἰ πόσιος καὶ ἐθητύος ἐξ ἔ ἐρον ἔντο 50 

μνηστῆρες, τοῖσιν μεν ἐνὶ φρεσὶν ἄλλω μεμήλει, 

᾿μολπή ᾿ ὀρχηστύς τε τὰ γάρ τ ἀναθήματα δαιτός. 

κήρυξ δ᾽ ἐν χερσὶν κίθαριν περικαλλέα θήηκε 

Φημίῳ, ὅς ῥ᾽ ἥειδε παρὰ μινήστηρσιν ἀνάγκη. 

143. βοινοχοεύων. 146. ἔχευαν, ἔχευαν Ἡ. ΡΙογυαιθ ραηοσία 8614] 
ΜΘ] ΟὨΪΒΙ ῥγοιΐ τοχίι8 δῦ οι] α δἀἀμηΐ ν6] ὁπ (πη. 5ρα 56] Ππαῃς 
γριά ᾿ηρυἀθὴ5 νἱοὶανὶ, ΘΟ μοὶ, τ] ΒΡ6ΓῸ, ἐβάι8 ἰθοῖογ. ΡΟΙ 5. 
ἔχευον . 147, 148, 149. ἰιοα οἴἤϊη6, Γ΄ σῖτον δὲ----α΄' κοῦροι δὲ----δ΄ οἱ 
δ᾽ ἐπ᾿ ----Οἴ 1η τη. β΄. νώμησαν δ᾽ ἄρα πᾶσιν ἐπαρξάμενοι δεπάεσσι Ἡ. Ηοο οτ- 
ἀϊπο σῖτον δὲ ----κοῦροι δὲ----νώμησαν δ᾽ ἄρω----οἱ δ᾽ ἐπ᾿. Ψ΄. φοάθδτῃ οτάϊπο απο Η. 
ΟΙΉΪἾΒ80 νΘΥϑι1 4111 ἴῃ πηδγρίη6 Δ βου Ὀ (ιν ὙΥ, 
γὰρ ἀναθύματα Ἡ, 

τὸν πηλὸν ἢ τὸν οἶνον, χύπελλον καὶ 
κύπελλον ἢ. Ω, 143. Θάμ᾽ ἐπῴ- 
χεέτο)] Τὸ σπουδαῖον τοῦ κήρυκος καὶ 
τῆς ὑποδοχῆς τοῦ ξένου δηλοῖ. Εἰ. Ω. 
145. Κατὰ κλισμούς τε θρόνούς τε] 

Κλισμοὶ μέν εἰσιν οἱ ἔχοντες καὶ ἅπερ 
εἰσὶν ἐξέχοντα (ῬᾺ]. οπιϊ. εἰσιν : 807. 
νἱά. ἔχοντες κλιντῆρα ἐξέχοντα) πρὸς τὴν 
τῶν ὥμων ἀνάπαυσιν. ἐν αὐτοῖς γὰρ 
ἐπερείδουσι τοὺς ὦμους οἱ καθήμενοι. οἱ 
δὲ μὴ ἔχοντες ταῦτα, θρόνοι. Ἐ). Ο. 
Ῥα]. ΟΥ. δ)ὰ 132. 147. Παρενήνεον} 
Παρεσώρευον. ἐκ τούτου δὲ τὸ πλῆθος 
τῶν ἐδεσμάτων ἐκφαίνει. Τὸ δὲ ὀνείατα 
δηλοῖ τὰ ὄνησιν ἐμποιοῦντα, τὰ ἐδέσμα- 

152. γάρ τ᾽ ἀναθήματα) 

τα. Ῥα]. Ε. Ψυὶσ. 149. Ἴαλλον] 
Ἔδιδοσαν, ἐξέτειναν (507. -ον.) Νώ- 
μησαν] Ἐμέρισαν. (150.) Αὐτὰρ ἐπεί 
Ἐπειδὴ δέ. Ψ ]ο. ἢ. 151. ἤλλλα με- 

μήλει] Πιθανῶς, ἵνα ὃ Τηλέμαχος καιρὸν 
σχῇ. Νυϊρ. 152. Μολπή] Ἣ μετ᾽ 
φδῆς Ψυ]ρ. ᾿Αναθήματα] 
Πληρώματα, κοσμήματα. ἢ μεταφορὰ 
ἀπὸ τῶν τοῖς θεοῖς ἀνατιθεμένων. Εἰ. Τῆς 

εὐωχίας τὸ κόσμημα. ἢ μεταφ. Εἴο. 
Ψυρ. 154. Ὅς ῥ᾽ ἥειδε παρὰ μνη- 
στῆρσιν ἀνάγκῃ] Προανεφώνησεν “, ἵνα ὁ 
Φήμιος σωθῇ ἐν τῇ μνηστηροφονίᾳ. 
Ψ]ρ. ᾿Ανάγκην μαρτυρεῖ τῷ φδῷ (Ὀα!]. 
Σύνεσιν μ. τοῦ ἀοιδοῦ) προαπαλλάσσων 

παιδιά. 

5 Ἠδυυτα ρ]οββαστιηι πηθᾶϊα βροοίαξ δα νϑῦϑιυπι ἃ στδιητηατοἷβ το] θοΐιπ), 46 αὰὸ υἱὰ. 
ΒΑΓΠοβὶ ἢ. 
Β᾽οδδαϊη ἐς ἂν. 148.᾽ 

Θὰ ἴα Πα, οὐπὰ αἰοὶς ΔΡΡΟΒ᾽ Δ ΠῚ) 6556 ἃ βομο] σι} σου] αἴοτδ ὨδΟ 
0 τϑοΐο αἰοϊξ, αὖ ἀρρατοῦ ὁχ ογάϊηο 400 Θἂπῃ 6Χ δᾶ. δῃϊ. ρο- 

διιῖ. ΝΠ ἴῃ Βοινονο δηα οαϊξ, ο᾽οββα απδοατο δα πυιπηθγιι 5.1 γΟΥΒῸΒ τουοσδῖα θϑί, 
σαν ἴῃ οὐ. δ. α] 5580 Β᾽ ΠΡΌ] ΒΘ Ρ6 σοῃΐγα γϑυ τ ΘΟ ϊδη}) ὙΘΓΒι Δ ΟΥ̓ ἢ ΘΙ ἀϊεῖ. 
οἵδε βἰηΐ. 
δρΡῸ ορῦδοο, ΒΌΤΤΥΤΜ. 

ο Νὰ. ποῖ. δὰ β΄. 20. 

ΟΣ 1. 

ΒΟΤΊΤΜ. 

Οοἴοσαι νυβα) Νώμησαν οἷο.» δὶ Δαν! {{π|, τοοῖθ ρουὶ Ροβέ ν. 1.47. οἵ 



1ὃ 

ἤτοι, ὃ φορμίζων ἀνεβάλλετο καλὸν ἀείδειν. 
αὐτὰρ Τηλέμαχος προσέφη γλαυκῶπιν ᾿Αθήνην, 

ΟΔΥΣΣΕΙΑΣ Α. 15 5--ἰἴοσό, Π1Β8Β.1. 

155. 

ὡΎΧΙ σχῶν κεφαλὴν, ἵνώ μὴ πευθοίαθ᾽ οἱ ὥλλοι" 

Ξέϊνε φίλ᾽, εἰ καί μοι νεμεσήσεωι, ὅττι κεν εἴπω; Ζ 

τούτοισιν μὲν ταῦτ μέλει, κίθαρις καὶ ἀοιδὴ, 

ῥέει. , ἐπεὶ ; ἀλλότριον βίοτον νήποινον ἔδουσιν 
ἀνέρος, οὗ δὴ που λεύκ᾽ ὀστέω πύθεται ὄμβρῳ. 
κείμεν, ἐπ᾽ ἠπείρου, ἡ εἰν ἁλὶ κῦμα κυλίνδει. 

εἰ κεῖνόν εἶ ̓Ιθώκηνδε ἰδοίωτο νοστήσωντω, 

πάντες κ᾽ ὠρησαίατ᾽ ἐλαφρότεροι πόδας εἶ εἰγουί, 

ἢ ᾿ ἀφνειότεροι ρυσοιό τε ἐσθητός τε. 
γὺν δ᾽ ὁ μὲν ὡς ἀπόλωλε κακὸν μόρον, οὐδὲ τις ἡμῖν 

1.58. καὶ] κεν ἃ ῥυϊπιᾶ τηϑῆηιι, καὶ ΘΧ Θιηθηα, Η. ἦ ρῖο εἰ ὟΥ. 
65. ξβεσθῆτος. ξείπω. 162. Ειδοίατο. 

ἥμιν. ἵν. 

αὐτὸν (Ρα]. ᾽ἴῃ8. δικαίως) τῆς μνηστη- 
ροφονίας. ἘΣ. Ω. Ῥα]. δεά ἴῃ Εὰ Ω. 

ῬΘΥρθύδιῃ 510} πηρΊταγ, καὶ προκατα- 
λαμβάνων τὴν κατηγορίαν Θἴο. 4188 
ἸΏΟΧ ᾿ζθύαμη ἰθριπμταῦ 510 ἰοθῸ δὰ 
Ἐρθι, τ΄ 158} Φορμίζων)] Τὰς χορδὰς 

ῥυθμίζων. γίνεται δὲ ἐκ τοῦ φροίμιον καὶ 
φροιμίζω, φορμίζω, κατὰ μετάθεσιν τοῦ 
Ρ καὶ ἐκβολὴν τοῦ .ι. Ἰ)ϑεϑβῖ 5βιρα (σά. 
158. Ἐεῖνε φίλε] “Προκαταλαμβάνει 

τὴν κατηγορίαν ἵνα μὴ νομισθῇ παρὰ τῷ 
ξένῳ τῆς ἀταξίας αἴτιος εἶναι. Εἰ. Ω. 

τιόο. Ῥεῖ ἐπεὶ ἀλλότριον] Τὸ ἑξῆς, 

ἐπεὶ ῥεῖα. ρέμα. παραδηλοῖ ὅτι οὐκ 
ἀρέσκεται τοῖς δρωμένοις, κωλύειν δὲ 
ἀμήχανος. Ἐὰ. ᾧ. τότ. Λεύκ᾽ ὀστέα] 
Προληπτικῶς, ἵνα μὴ παραμυθούμενος 
αὐτὸν ὁ ξένος πολλάκις ψεύσηται. Στέρ- 

γει γὰρ οὐδεὶς ἄγγελον κακῶν ἐπῶν 
(ϑορἢ. Δπερ. 277.) Ε΄. 62. Ἐπ’ 

Ἢ ἀφνειότεροι) ΙΚοιμιστέον τὸ ἤ" διώ- 

τόο 

τιός 

10. κε 

166. ἡμῖν] ἥμιν Ἡ-. 

ἠπείροιο (815 ἴῃ 64. 8ηΐ.}] ᾿Επὶ τῆς 
γῆς. νι]ρ. τό. ᾿Ιθάκηνδε] Κἂν τὴν 

᾿Ιθάκην, φησὶν, εἶδεν ὁ ᾿Οδυσσεὺς τῆς 

πλάνης ἐπαναζεύξας, ηὔξαντο ἂν ἅπαν: 
τες οἱ μνηστῆρες ἐλαφροτέρους κτήσασθαι, 

πόδας πρὸς τὸ φυγεῖν αὐτοὺς τὴν τοῦ 

Ὀδυσσέως ὀργὴν, παρὸ πλουσιώτεροι. 
γενέσθαι. ᾧ. τό4. ᾿Ελαφρότερος ἐτυ- 

μολογεῖται ἀπὸ τοῦ ἔλαφος, ἐλαφηρὸς,. 
καὶ ἀφαιρέσει τοῦ ἢ ἐλαφρός. Ω. τόπ.. 

Ν “ 327 
σαφητικὸς γάρ ἐστιν, ἀντὶ τοῦ εἰπερ. 

“ὔ Ν [ 
(80γ. ἤπερ), οὐ διαζευκτικός. εὔξονται, 

τ": “" “᾿ ΕΣ β. ὁ 
μᾶλλον ταχεῖς εἶναι ἤπερ πλούσιοι. Ὁ, 

“᾿ν 7 δ᾽ ν»" ὦ ᾿΄ Ἢ Ἁ « 
166. Οὐδέ τις ἡμῖν] Τοῦτο τὸ ῥητὸν οὕ- 

᾿ἌΦΑ 55 7, Ἃ 5 6 
τῶς συντακτέον᾽ οὐδέ τίς φησιν ἂν εἰπη 
ἀπὸ τῶν ἐπιχθονίων ἀνθρώπων, τὸν ᾽Οδυσ΄-᾿ 

Ἐπ 3λ δ θ ν, εἰ Ἃν " " ὁ ' σέω ἐλεύσεσθαι πρὸς ἡμᾶς, εἴπερ, ἡτῶ!, 
᾿ κ “ - Ἀ ’ Ν , 
ἐπειδὴ, ὠλετο τοῦδε, καὶ τούτου, τὸ νότ΄ 

- 77 ε -“ ΓΑΙ 

στιμὸν ἥμαρ, ἤτοι ἡ ἡμέρα τῆς ἐκείνου. 

ΕΣ 

ἃ Ἰχαρὸ Βος Φνο νδ]ἱΐ εἰϊαπῃ μὥλλον ἤ: νἱᾶ. δά 321. δ΄. 142. οἵ λ΄. 58. ὉὉ1 παρὸ ΠῚ 
ΡΙῸ πυᾶο ἤ: ϑδάριπηιθ νοῦο πὐαηΐαν ρ] ΟΒβορταρὮϊ ααοίϊο8 Ραγ συ]δη ἢ ἐοτπαραιαηάϊ,ς 
5 σαὶ βοίίοηθ αἰβίϊη στο νοι, Ὑεα, ᾿πῆγα 5680]. θ΄. 491. οἴ Ηρφτηβῖ. δα Αγ. ΒΙαΐ. Ρ. 
459. Ὁ. 462. Ὁ. ΒΌΤΤΜ. 

. ἰλόβυῃΐ γοῦθα αυεράδηι 510 6Χγ6 Βαρρ]οηάα: οὐδέ τις ἡμῖν θαλπωρὴ, κἄν σις φῆσιν, Γι 
ἄν εἴπῃ, ἀπὸ τῶν ἐ. ἀἅ. ΑοΓΓΑνΊΙ 5ουῖθα ἃ ρυϊουῖ σὶς δα ἃἸΐοσιπη, οὗ νουθυϊη φῆσιν αυσᾶ 
ΒΥΔΙΏΤΑΒ ΙΒ νΟΪογαῦ σΟΠ] ΠΟΌ ΝΠ) 6556 (ν]4. τηοχ δα τ68.) τημυίανὶς ἴῃ ἐγ ΠΠιᾷ 
φησίν : απο ἔλοῖο Ἔχοϊάϊξ οχρ᾽οδάναμῃ ἤ. ΒΌΤΤΜ. 



1,18. Ἑ, ΟΔΥΣΣΕΙΑΣ Α. τ6)----170. 19 
Ν » ᾿ 7 ᾽ Ὁ 

θωλπωρὴ, εἰπτρ τις ἐπιχθονίων ἀνθρώπων 
ΕἸ “Ἢ ιν “΄ φησὶν ἐλεύσεσθαι" τοῦ δ᾽ ὥλετο νόστιμον ἡμαρ. 

3 4 ΎΨΜΑ, ΒΙ ΔΑ “ Ψ 

ῳλλ γε μοι τόδε εἰπε, καὶ Φτρεκεως καωτώλεξον, 

τίς; πόθεν εἷς ἀνδρῶν ; πόθ, τοι πόλις, ἠδὲ τοκῆες ; 
ὁπποίης δ᾽ ἐπὶ νηὸς ὠφίκεο; πῶς δέ σε ναῦται 
ἤγαγον εἰς ᾿Ιθώκην ; τίνες ἔμμεναι εὐχετόωνται ; 
οὐ μὲν γάρ τί σε πεζὸν ὀΐομαι ἐνθάδ᾽ ἱκέσθαι. 

σὸν Ψ 

κοΐ μοι τοῦτ᾽ ἀγό 
᾽Ν “ 

170 

ΕΒ] ΄ ͵ ΕἸ “ ΕῚ »»Ἅν 

βέυσον ετήτυμίον, οφρ εὐ εἰδῶ, 
᾿ ο ἿΝ Ζ.. ᾽ 

ἥε νέον μεθέπεις, ἢ καὶ πατρώϊός ἐσσι 178 
ΚΣ ᾽ Ὗ Ὧν ϑᾺ ἦς, δ ΕΟ Σ "»" 
ξένος ; ἐπεὶ πολλοὶ ἴσων ἀνέρες ἡμέτερον δῶ 
ἄλλοι, ἐπεὶ καὶ κεῖνος ἐπίστροφος ἡν ἀνθρώπων. 

160. ἐειπέ. 174. Ρειδῶ, 
ἰηΐτα 214. 

ἐπιστροφῆς. Ω, τόν. Θαλπωρὴ] Χα- 
ρά. κατ᾽ ἐνίους δὲ τῶν πάνυ ἀξιολόγων 
ἐλπωρή. ἵνα λείπει (ϑ6Υ. λείπῃ) ὃ καί; 
οὐδεμία ἡμῖν ἐλπίς ἐστιν ἐκείνου, καὶ εἴς 
τις εἴποι αὐτὸν ἐλεύσεσθαι. Ἐ. τ68, 
Φησίν] Ἔν δὲ τῷ φησίν (δουρίμπμι νο- 
Ἰυϊτ φῆσιν) ἐν παρολκῇ ἐστιν ἡ σι. διὸ 
καὶ προπερισπαστέον, ᾧ, ΦΗΣΙΝ. φαίη, 
εἴπῃ. ψυ]ρ. γι. Ὁπποίης ἢ δ᾽ ἐπὶ 
νηός] ἘΞένης ἢ ἰδίας. Ο. ᾿Αρίσταρχος 
ὑπποίης τε. ἴΑλλως. Οἰκειότερον ἀπὸ 
Ἑὐμαίου ἄν λέγειντο (510). διὸ ἔν τισιν 
οὐκ ἐφέροντο. ΗΔ.]. 5 1.7.2. Εὐχετό- 
ὠντὸ (510}} ᾿Εκαυχῶντο. το. 173. 
Οὐ μὲν γάρ τί σε] ᾿Εθικὸν τοῦτο ὡς τὸ, 
Οὐ γὰρ ἀπὸ δρυός ἐσσι (Οἀ. τ΄. τ65.). 
ὃς εἰ ἔλεγε πεζὸν μὲν γάρ σε ἀδύνατον 
ἐληλυθέναι. ἘΣ. Ω. 174. Εὖ εἰδῶ] 
Τὸ εἰδῶ Τυραννίων μὲν βαρύνει, ᾽Αρί- 
σταρχος δὲ περισπᾷ, ᾧ καὶ πειστέον. Ὁ. 
175. ᾿ὲ νέον μεθέπεις Ὃ δεύτερος ἢ 
περισπᾶται" ἐρωτηματικῶς (ϑογ. -ὸς) 
γάρ ἐστι. καὶ τὸ ἐσσί ἐγκλιτέον. ἘΣ, 
Μεθέπεις] Γράφεται, μεθέπῃ. δ]. 

178, προσέβειπε. 

Ἁ, 7 ε 4 2 7) Τὸν δ᾽ αὖτε προσέειπε θεὼ γλαυκωπίις ᾿Αθήνη" 
ς 2 » χω "ὖνϑ Ὁ 3 Α τοιγὰρ ἐγώ τοὶ ταῦτω μάλ᾽ ἀτρεκέως ἀγορεύσω" 

170. τοι] τοι Η. εἴ 

ϑεά μεθέπεις 860]. ἰηῖτα 255. 
ΡΟ. Ἢ καὶ] Ἔκ πλήθους (οοά. Ο. 
πλήρους: σοοηῇ. 560}|0]. δ΄. ἘΊΌς ἐς 
104.) ὃ καί. τῷ καὶ γὰρ ἐκεῖνος οὐ 
χρῆται εἰ μὴ ἀναγκασθῇ ὑπὸ τοῦ μέ- 
τρου. οὕτως ᾿Αρίσταρχος. Εἰ. Ο. τη. 
Γράφεται, ἴεσαν, ἀντὶ τοῦ ὑπῆρχον. 
Ηδγ]. Ἴεσαν σοηῆαίιιηχ οοὲ οχ 
ἀσάθις ᾿θοῦοηΐθιι5 ἴσαν οἱ ἔσαν. 

ΡΟΗΒ. Θιυϊσαυϊά οϑζ, βου θη άττη 
ἴῃ 80 Π0110 ἔσαν. 177. ᾿Επίστοφος] 
Τὸ ἐπίστροφος ἤγουν ἐπιστρεπτικὸς ἢν 
τῶν ἀνθρώπων. εἰς ἑαυτὸν ἔστρεφε τοὺς 
ἀνθρώπους ὑπὸ τῆς ἰδίας ἀρετῆς καὶ φρο- 

΄ Χ 3 ’ » ΄ νήσεως καὶ εὐγενείας. Β. Ἐπιμελής. 
ΝΜ "ἢ ͵ Ἃ “Ζ “ ἐστι δὲ καὶ ὄνομα κύριον. ἢ οὗ λόγον 
ἐποιοῦντο πάντες ἄνθρωποι. ἢ ἐπερχόμενος 
καὶ ἐπιδημῶν. Λλλως. Ἔπίστροφος ὃ 

φροντιστὴς, ὁ ἐπιστρεφόμενος τῶν ἀνθρώ- 
ῇ Μ » Ν ἈΝ 

πων φιλόξενος, ἤγουν ἐπιστροφὴν καὶ 

ἐπιμέλειαν ποιούμενος τῶν ἀνθρώπων" ἢ 
ε ) Ε -“ , » 

οὗ λόγον ἐποιοῦντο πάντες ἄνθρωποι Ἐὶ. 
ΟΥ Νυὶρ. τῦ9. [ῃ βοῇ! ο τοι 
(μοἢ σοι) Ἰορίειτ. ΡΟΉ ΒΞ, οχ Ηδϑη]. 

ΓΙΑ. Ἰαΐτα δὰ ξ΄. 188-ιτρο. ΒΌΤΤΜ. 
Ὠ 2 



420 

Μώτης ᾿Αγχιώλοιο δαΐφρονος εὔχομαι εἶνωι 

ΟΔΥΣΣΕΊΑΣ Α. 180ο--τἰ86, 1.18.1. 

τ8ο 
«“ .ὺνἙνξ - 7 “ λ΄ 8.232 

υἱὸς, ὥτῶρ Ταφιοισὶ φιληρετμοισιν ἀνώσσω. 
“" ΧΆ. ςξ Νο 7 5 » δὰ Ζ 

γὺν δ᾽ ὡδὲ ξὺν νῆι κατήλυθον ηδ ετώροιίσί, 
τε ϑ ΤῸΝ "7 , Δ δ λ. ἐς » Ψ 

σγχλέεῶὼῶν εἐσὶι οἰνοπῶ σόντον ἐπ ὠλλοθρόους ἀνθρώπους, 
3 Ψᾳ ΠΝ 7 57 γ 32 7 

ες Ἱεμεέσην μέτο χωλκον᾽ ὥΎΩω δ᾽ αἴθωνω σίδηρον. 

νηῦς δέ μοι ἥδ᾽ ἕστηκεν ἐπ᾿ ἀγροῦ νόσφι πόληος, 185 
2 ΄ ς 7) ε Ύ ς 7 

εν λιμένι: Ρείθρω, ὑπὸ Νηΐω υλήεντι. 

181. ξανάσσω. 18ο. δαξίφρονος. 

λιος Η. εἵ 5ἷο ζ΄. 40, οἵ 4101. ῬΟΒΘΒ. 

182. Νῦν δ᾽ ὧδε] Οὐδέποτε κεῖται τὸ 

ὧδε [οὕτως ὡς ὁρᾷς 5] τοπικὸν παρὰ 

τῷ ποιητῇ, ἀλλ᾽ ἀντὶ τοῦ οὕτως. 

Ἑ. Ω. Νιυίρ. Ἤτοι οὕτως ὡς ὁρᾶς, 

ὡς ἰδιώτης, οὐχ ὡς ἐπέβαλε βασι- 
λεῖ. Ἰὸ δὲ, ἀλλοθρόους, ἀντὶ τοῦ ἀλ- 
λογλώσσους. ἐπεὶ οὔτ᾽ Ἦν ὁμὸὺς θρόος 

οὔτ᾽ ἴα γῆρυς (1]. δ΄. 4327.). ΘΟ. 
1832. Ἔπ᾽ ἀλλοθρόου)] Γράφεται, ἐς 

ἀλλοθρόους. Ηδ1]. 184. Ἔς Τεμέ- 
σην}] Πόλιν ἐν Οἰνότροις ἡ νῦν Τέμ- 
ψον καλουμένη, ἢ Βρεντησία. ὦ. Τὸ 

νῦν Βροντήσιον καλούμενον κατὰ δέ τινας 

ἸΙταλούς. ΕἾ. 

κατὰ δέ τινας τῆς Ἰταλίας, ὃ νῦν Βρεν- 

τίσιν (Νιηα. Βρενδέσιον) καλοῦσι 

(τη. «ἀάιν καὶ Τέμψαν). Ψ]ρ.. οἱ 

(οά. ΝΙη4. σ6. Αἴθωνα σίδηρον] Ἢ 

Τεμέση πόλις Ἰζύπρου" 

ε Ψοθα ἰποῖαβα Εἷς Δ]Πῖο πο ΙοοΟ ᾿πβουΐα ἀθϑηῃΐῦ ἴῃ 5080]. γα] Ρ’. " 

ἡ ΨοΥθαπ προαθετεῖν Ἀ]]ΑΙΙΟἴ65 οἴϊαπι ἴῃ Ὁ ΠΟΙ]5 οσοανῖ οἵ ἀϊβογία ααϊάθπ ἀρίαπθ, 

Τὰ οπλαΐθαϑ δαΐοπι 11115 Ἰοοὶβ ργεοοαϊς δαπηοῃῖο, 

ἄς ἀθετήσει δ πι ΠΟΙ ΠΊ 115 ΟΡ ηἾῸ βθαπαίαγ, αἰιδθαπ0 Αὐἰβίαγομϊ αποξογ [αἴθ αἰταῦα,, 

αυἱ ΑὙἸβίορμαπὶ ογίαβδο ἀβι ρα] δίι5. 510, ἤθη ΠΙΘΙΊΟΓΆΓΤΊ : 

γοῦθα προηθετεῖτο παρ᾽ ἐνίοις (μᾶτη 510 ν᾽ οί αΥ βου! θομαπ πηι) δα ΑὙἸβίορῃδπηθπι οὖ Ζθπον 

ἀοίμπι τοξοστὶ ροββυηΐ, ἀδτηπδίῖο ΑΥἸβίαγοιϊ δποίογίαΐθ ἴα πὶ ΡΔΓᾺΠῚ 5.4 0}1|ὰ νΙἀοία,. 

αὖ Ξομοϊαβῖοβ σογβπι ἀοίοπάδς μοϊϊι5. οοηΐγα ἐνίσυς 11105. 

182. βοίνοπα. 185. πόληος] πό- 

,- ἂν ἢ Δ ἃ ψὶ Ἀ ! 
μέλανα διὰ τὸ ἀνεέργῶστον, ἢ λαμπρὸν 

ἀπὸ τοῦ πυρὸς τοῦ αἴθοντος. Εν. Νυὶρ., 
- ὔ [82] 185. Νηῦς δέ μοι ἥδ] Προφασίζεται, 

νόσφι εἶναι τὴν ναῦν, πρὸς τὸ μὴ Κ 

ἑτέρους ἐθέλειν ἕξενίσαι: τὸν δὲ πλοῦν 

μακρόν τε καὶ ἀναγκαῖον εἰναι, πρὸς τὸ 

μὴ κατασχεθῆναι παρ᾽ αὐτοῦ. Πορφυ-᾿ 

ρίου. Ἐ. Τὸ ἥδε ἀναφορικῶς εἴρηκεν. 
"ἢ "Ὁ "Ὁ τῇ 

ἀντὶ τοῦ δεικτικῶς. ψυρ. Περισπα- 
7 Ν Ἂς. “Ὁ " ᾿" 3 , στέον δὲ τὸ ἥδε. ἐστι γὰρ ἀντωνυμία, 

ἀναφορικΏά. Προηθετοῦντο! δὲ (806. 

γΘΙΒΙΙΒ 185, 186.) ὑπὸ ᾿Αριστοφάνους"͵ 
Β “..-.ἃὃ Χ -“ » 7 ...- »εἐ Ὁ ᾿ 

κατ᾽ ἐνίων δὲ τῶν ἀντιγράφων οὐδ᾽ ἐφέ- 

ρόντο. ὦ. 186. Ἔν λιμένι Ῥείθρῳ]. 
Ὄνομα τοῦ ἐν ᾿Ιθάκῃ λιμένος, τὸ “Ρεῖπ- 
θρον, ἀπὸ τοῦ συμβεβηκύτος, ἐπειδὴ ἔκ-. 
ρουν ἔχει" ἢ ἀπὸ τοῦ συῤῥεῖν εἰς αὐτὸν 
χειμάῤῥους πολλοὺς ἀπὸ τοῦ Νηΐου ὄρους, 

ΒΟΤΤΜ. 

Αὐἰβίαγομο ἰρὶτασ, αὐ νοῦ ουβογν δῖ 

ΒΟΤΈΜ. βοῖ. 



ΓῚΒ.1. ΟΔΥΣΣΕΙΑΣ Α. 187----ιἶϑ»θΙἼἀ. φΙ 

ξένοι δ᾽ ἀλλήλων πατρώϊοι εὐχόμεθ᾽ εἶνωι 
3 ᾽ “ 3, ΤΑ 5 3 » Χ 

εξ ἀρχῆς; εἴπερ τε γέροντ᾽ εἴρηωι ἐπελθὼν. 

Λαέρτην ἥρωα" τὸν οὐκέτι φασὶ πόλινδε 

ἔρχεσθ᾽, ἀλλ᾽ ἀπάνευθεν ἐπ᾿ ἀγροὺ πήματω πάσχειν 
γρηὶ σὺν ὠμφιπόλῳ, ἡ οἱ βρωσίν τε πόσιν τε 

»“" Ἦ Ὁ "" -“ 7 

παρτιβεῖ, εὖτ᾽ ὧν μην κώμωτος κῶώτω γυιῶ λάβησιν, 
«ε κὸν 5 ἂν ᾽ ΄ 

ἑρπύζοντ ἀνὰ γουνὸν ἀλωῆς οἰνοπέδοιο. 
“» ς ἢ Ν 7 "} ν, δὴ " 

νῦν δ᾽ ἡλθον" δὴ γάρ μιν εφῶντ επιδήμιον εἰνῶι 
αὐλῇ ΤΩΣ , 7, 6 Ν 7ὕ ῃ 

σὸν πατέρ᾽" ἀλλώ γυ τόνγε θεοὶ βλάπτουσι κελεύθου. 
3 3 Ν ἐκ 3 ἃς 

οὐ γάρ πω τέθνηκεν ἐπὶ χθονὶ δῖος Οδυσσεὺς, 

190 

105 

180. Λαβέρτην. ΙΟ1. ἔοι. 102. ἄν μιν] ἄμιν Η. ΙΌ. λάβησιν] λάβῃ- 
σιν Ἡ. 193. ἀνὰ γουνὸν] ἀναγουνὸν Η. Νι}]0 σογῦο ΘΟΠ 5110 Ρτρο- 
5 ΠΟ π65. ἡπηριπῦ ας αἰδ᾽πησαπῦ Μ55, 564. Ηδι]θίδηιβ βεθρθ ργῷροϑβι- 
(ἰοη68. ἃ γϑυ 18. 81:15. ΘΓ ἵπιθϑῖη αἰβ] ημοα8. 51η 6. Δοσθηθθι5 ταργβθηΐϊδξ. 
ῬΟΗ5. 10. ξοινοπέδοιο. 

Ψυὶ., Νηΐῳ] Τῷ πρὸς ὑποδοχὴν νεῶν 
εὐθέτῳ ὄρει ᾿Ιθάκης. υἱρ. Ὑπὸ Νηΐῳ 
ὑληέντι] Διαφέρει Νήριτον καὶ Νήϊον. 
δύο δέ ἔστιν ὄρη τῆς ᾿Ιθάκης" Τοῦτο δὲ 
Νήριτόν ἐστιν ὄρος καταειμένον ὕλῃ (Οά. 
ν΄, 451.). καὶ, μεῖς δ᾽ ἐξ Ἰθάκης ὑπὸ 

Νηΐου εἰλήλουθμεν (Οα. γ΄. 8:1.). ὅπερ 
κάθυγρον ὃν εἰς τὸν ὑποκείμενον λιμένα 
πλεῖστον ῥεῦμα ἐνδίδωσι. ὅθεν ἀπὸ τοῦ 
συμβεβηκότος Ῥεῖθρον προσηγόρευσε τὸν 
λιμένα. νηῦς δέ μοι ἕστηκεν ἐπ᾽ ἀγροῦ 
γόσφι πόλιος ἐν λιμένι “Ῥείθρῳ ὑπὸ Νηΐῳ 
ὑληέντι. τῷ γὰρ, λιμένι Ῥείθρῳ, δηλοῖ, 
ἐν καλῷ λιμένι “Ρείθρῳ, ὡς εἴ τις ἔλεγεν 
ἐν καλῷ λιμένι τὸ Ρεῖθρον. Τὸ δὲ Νή- 
ριτὸν (8.7. ἢἷς δῦ ποχ Νήρικον) πό- 
λισμά ἐστι τῆς κατ᾽ ἀντικρὺς ᾿Ηπείρου" 

Ὡς ὅτε Νήριτον εἷλον ἐὐκτίμενον πτολί- 
εθρον, ᾿Ακτὴν ᾿Ηπείροιο (Οα. ω΄. 377.). 
Ἐ. ῷ. 88. Εἴπερ τε γέροντ᾽ εἴρηαι] 
Εἰς ἀξιόχρεων μάρτυρα τὴν πίστιν ἀνα- 

φέρει. δευτέραν πίστιν τῆς καθαρᾶς φι- 

"λίας ποιεῖται τὴν ἀκριβολογίαν τῆς κακο- 
δουλείας'. Ω. 102. Παρτιθεῖ] Ἔ»- 

104. μιν] μιν τ᾿ Η. 106. δῖῥος. 

εστὼς χρόνος, ἀπὸ τοῦ τιθῶ, διὸ περισπᾶ- 
ται. Ῥαϊ. 103. ᾿Αγὰ γουνὸν ἀλωῆς] 
᾿Αλωὴν καὶ τὴν πολύδενδρον γὴν φησιν’ 
Ἔνθα δέ οἱ πολύκαρπος ἀλωή (Οἀ. η΄. 
122.}" καὶ τὴν ἀμπελόφυτον, Σταφυ-' 
λῇσι μέγα βρίθουσαν ἀλωήν (1. σ΄. 
561.) ὁμοίως καὶ τὴν σιτοφόρον γῆν. 
Π)6οβί βίρ]α οοάϊοῖὶβ. ᾿Αλωὴ λέγεται 
καὶ ἡ πολύδενδρος γῆ, καὶ ἡ ἀμπελόφυ- 

τος, καὶ ἡ σιτοφόρος, καὶ ἡ δασεῖα. Β. 

Ἐ. Βαδίζοντα εἰς τὸν γονιμώτατον τό- 
πὸν τῆς γῆς οἰνοφύρου. ἐσήμανε τὸν ὑπὸ 
τοῦ γήρως μετὰ ὀδύνης καὶ ἀνίας ἠρέμα 

καὶ βαρέως βαδίζοντα. Ὁ. 1904. Νῦν 
δ᾽ ἦλθον] Διὰ γὰρ τοῦτο εὔελπιν ποιεῖ τὸν 
νέον. 'Τὸ δὲ ἑξῆς, ἔφαντο γὰρ δὴ αὐ- 

τόν. Ῥα]. τρ5". ᾿Αλλ᾽ ἔτι που] Διὰ 
τοῦτο δύσελπιν ποιεῖται τὸν νέον. διὰ δὲ 
τοῦ εἰπεῖν, νήσῳ ἐν ἀμφιρύτῃ (108.), 
δυσχερὲς αὐτῷ τὸ ἐκφυγεῖν ὑπεσήμανεν 
ὡς ἐν νήσῳ ὄντι" οἱ γὰρ ἐν γῇ εὐχερῶς 

δρωαπετεύουσιν. Ε. Ὁ. τρό. Οὐ γάρ 
πὼ τέθνηκεν] Οἶδά, φησι, ὅτι οὐ τέθνη- 
κεν" ὠόμην δὲ αὐτὸν καὶ ἐπανεληλυθέναι. 

ἱ Γαμι ἈΌβομἃ ἰδδο νῸχ αὐ ἔδυο βαβρίοου βουϊρύαπι οἸϊτ ἔιῖββο ἀποδημίας, Τοβριοίαιο 
ΥΟΓΒῸΒ 250. 566. 0] οἵ, 50}10]. 

μαθοὺ 5.00]. ΡᾺ]. δὰ 194. Ὁ. δὰ 255. 

ΒΟΤΊΤΜ. 
κΚ Ααϊ βουϊθοηάιϊιν 197. ἃὰῦ Ἰοσιιμἃ ροπομάϊπι ἀλλά νυ τόνγε. 

ΒΟΤΊΤΜ. 
δρᾷ γοοΐϊαβ ΟὨλΐηῸ 



“5 ΟΔΥΣΣΕΙΑΣ Α. 107 ----2 8, ΠΆΣῚ.: 

ἀλλ᾽ ἔτι που ζωὸς κατερύκεται εὐρέ! πόντῳ, 

νήσῳ ἐν ἀμφιρύτῃ; χωλεποὶ δέ μιν ἄνδρες ἔ εχουσὶν, 

ἄγριοι, ὁ δι, που κεῖνον ἐρυκανόωσ᾽ ἀέκοντα. 

αὐτὰρ γὺν τοί ἐγὼ μαντεύσομαι, ὡς ἐνὶ θυμῷ 200 

ἀθάνατοι βάλλουσι, καὶ ὡς τελέεσθαι ὁ ὀΐω, 
οὔτε Ἂν μάντις ἐὼν, οὔτ᾽ οἰωνῶν σάφα δῶν 

οὔτοι ἔτι δηρόν γ φίλης ἀπὸ πατρίδος αἴης 

ἔσσεται, οὐδ᾽ εἴπερ Ὁ τε σιδήρεα δέσμιατ᾽ ἔχησι" 

φ0 ἄσσεται ὡς κε γέηται, ἐπεὶ πολυμήχανός ἐστιν. 205 

ἀλλ᾽ ἄγε ὑ66: τόδε εἰπὲ, καὶ ὶ ἀτρεκέως κατώλεξον, 

εἰ δὴ ἐξ ς αὐτοῖο τόσος πάϊς εἰς Ὀδυσῆος. 
αἰνῶς γὰρ κεφωλήν τε καὶ ὄμματα κωλὰ ἔοικας 

1908. ἀμφιρύτη] ἀφιρύτη Η. 
κοντα. 202. ξβειδώς. 

φράσσεται δ΄. Υ. 206. βειπέ. 
Βέξοικας. 

Ω. Ῥα]. τιοϑ8. Χαλεποὺ δέ μιν 
Χαλεποὶ ἄνδρες, ἤγουν ὁ Κύκλωψ καὶ 
οἱ μετ᾽ αὐτοῦ. “ΔΑρπάσας ᾿Οδυσσεὺς 
τὴν θυγατέρα τοῦ Κύκλωπος, ὃ Κύ- 
κλωψ μετὰ πολλῆς ἰσχύος νῆας ποι- 

σας κατὰ τοὺ ᾽Οδυσσέως ἐφέρετο, καὶ 
οὕτως οὐκ εἴα αὐτὸν πρὸς τὴν οἰκείαν ἐπι- 
τρέψαντες ([. ἐπιστρέψαι). ῬᾺ]. 202. 
Οὐκέτι] Οὐδαμῶς. ΜΝ ρ. ρα. βηΐϊ. 

Νδη) ἴῃ ΤΘΟΘΩΠΟΥΙ͂θΒ ἰθῃγηγα ΠΊ11- 
ταΐιιπὶ 1η οὔτε τι. 

εἰδώς} Ἤρέμα παρεδήλωσεν Ἷ ̓Αθηνᾶ 

ἥτις ἦν. οἱ γὰρ ἄνθρωποι καὶ μάντεις 
(ϑογ. μάντεων) καὶ τῶν οἰωνῶν δεόμε- 
νοι, τὸ δὲ θεῖον ἐξ αὑτοῦ προγινώσκει τὸ 
μέλλον. Ε΄. ῷ, 204. Οὐδ᾽ εἴπερ τε] 
[ὴ τηδύρίηθ Οοα. ΗΔ]. ᾿Αλλ᾽ εἴπέρ 
τε σιδήρεω δέσματα ἔχησι φράσσεται 

Οὔτ᾽ οἰωνῶν σάφα 

Τ009. ἐρυκανόωσ᾽] ἐρυκάνουσ. Υ. 
208. ἀπὸ] ἄπο. 

207. εἰ δή τοι ὁΧ οιηθηά, ΗἩ. 

10. ἀξέ- 

χοῦ. 

ὡς κεν νέηται. κἂν ἔχῃ ([ερ8 ἔχοι) 

ἔμφασιν ἡ γραφή. ῬΟΗΒ. Δέ- 

σματ᾽ ἔχῃσι) ᾿Αντὶ τοῦ δεσμεῖα (56Γ. 
δεσμοὶ) ᾿Αττικῶς᾽ τὰ γὰρ ἀρσενικὰ οὐ-- 
δετέρως λέγουσιν. ἀπὸ τοῦ δέω δέσμα 
(Λὴρ. δέσματα) καὶ ἀπὸ τοῦ ξέω 
ἐσματα. ἐκτέταται δὲ ὡς τὸ ὀνείρατα, 

προσώπατα. Ἐ. Οἵ, Ψυὶν. 2ογ. Εἰ 
δὴ ἐξ αὐτοῖο] Πειραστικῶς πυνθάνεται, 

πῶς ᾿Οδυσσέως ὧν οὐκ ἀνδρίζεται. λεί- 

πει δὲ εἰς τὸ τόσος τὸ ὧν, ἵν᾿ ἦ τηλικοῦ- 

τὸς ὧν. Ἐ. Ω. πονῶ αὐγή ἐν ψυχῇ" 

208. 
Αἰνῶς γὰρ κεφαλήν τε) ᾿Αριστοφάνης Ε 
καὶ ᾿Αρίσταρχος, αἰνῶς μὲν, ἔχει. καὶ 
ἔχει τι εἶδος (30Γ. εἰκὸς) ἡ γραφὴ αὕτη." 
Τὸ δὲ, τοῖον ἐμισγόμεθα, ἀντὶ τοίως 
ὡς νῦν (580γ. ἀντὶ τοῦ, ὡς νῦν) καὶ ἡμεῖς 

“ ὔ 5. Ν ,ὔ Ὁ 
πόνῳ πόνέσω επι σώματος! . “ 

ΓΗ αποπιοᾶο ΒΟ νοπουϊηΐ ἤθη δχριίο. ΒΌΤΤΜ. 

205. φράσσετα ἢ 

τ ΤΠ Ρ056 ΠῚ ΠΟ ΠΘΒΟΙΟ ΟἿ ἴῃ ΔΡΕΟΙΪΙ ροβύ ἀντὶ ΟΠ) ἰβδίοπμθ Ὠϊς [Δ ΓΌΟΡΟΓΟ ΟΠ Θ ἢ ἀογἾπι, 
αυϊ, 4004 πη }10 ΠῚ ΔΡῚ5 ΤᾺΪΓ1Π) 6586 ἄἀοθεθαῖ ΒΡ ΓᾺ Δα 97. 0ὉΪ νοοὶ μέν ἀδουρίππι οδῦ 
ν΄ ὑπὲρ, αὐτήν, ἢ. 6. ὑσὲρ 5ῖνα ἀντὶ τοῦ αὐτὴν, 51:6 Δ ΠΟΙΆΤΟΠΟ ῬΓΒΟΓΟΥ ΠΗ ΒΟ ΥΊΠΩ, Ῥοβίθα 
ΒΟΟΒΪΠ5 ἴῃ 15. 56001}15 ἀείροίιτη Αγ 1σα}} Ροϑί ἀντὶ ΟὈΒοΥῦν αν] αὖ γ΄. 184. η΄. το. 214. 
σ΄. 220. ἰΐοπι ξ΄. 4. Ὁ] ργορίου σϑηϊ να οἰκετῶν ᾿Π5ΟΓΘΉ Δ ΠΠῚ 6586 σοῦ το. [ἀαπ6 
ῬΓΟΡΊοΙ 5111} ἀ] θ᾽ 515] ΓΤ, 41} 115 ἀντὶ σοῦ οἵ ΒΡ ]οχ ἀντὶ βου] 5ο]θῖ, αρίαπο 
ΣοΥΐα556 βίαι πο η ππὶ οϑί ῬΓΘΘΘΌ ΠΡ 118 Βαβίο οἵ βεμείογο δα αγορ. Οὐ. υδὶ νῖάα 1α- 
ἀϊοοη. Ὀθίααο δαΐθῃ νόσοι σοίως ἰηςαοίαπ) Πῖς ΤΟΙ ΠΟΊΘΡΟ ἀοΡθοθδ μη; 48 4.101] αὰο- 
486 ὉΠ ῸΓ βγη ΔΤ Οιι5 δὰ ΘΧΡΙ ΘΔ ἢ δι ΓΟΓΠΊΆΠ ποῖον, αἴ κα γ΄. 406. οΥθα δὐΐθπῃ 
ὡς νῦν κ, τ. ες ὉΠ ΓΟΙΙΟΥῚ5 ΟΧΡ]]ΟΔ ΙΟὨΪ5 οασξα δα] θοία δαπί, ΒΌΤΤΥΜ. . 



1118. τι ΟΔΥΣΣΕΙΑΣ Α. 209----2ις. 29 
7 δ, ΣᾺ . ᾿ “ 2) " 7 Νὰ ἃ ͵, 

κεινω" ἐπεί θωμὼ Ττοιον εμισγόμεβ οὑλλήλοισι, 
πρίν γε τὸν ἐς Τροίην ἀναβήμενωι, ἔνθα περ ἄλλοι 
5 7 ἃ. 4] 2} 7 Ἄς ᾿Α7}3 Αργείων οἱ ὥριστοι ἐΐβων κοίλης ἐνὶ νηυσίν 
5 “ΜΝ 0. ἘΜ ᾽ ᾿ , “9. 9 ᾿ » εκ τοῦδ᾽, οὔτ᾽ Οδυσῆα ἐγὼν ἴδον, οὔτ εμέ κεῖνος. 

-ν 3 Ἵ ἢ  ῴ Γά » ͵΄ ᾿, Ά Την δ᾽ αὖ Τηλεμνώχος πεπνυμένος ὠντίον ηὔδα, 
Ἂς 3 ΄ “ Ψ Ε ψ Ὶ 7 τοιγῶρ ἐγώ τοι, ξεῖνε, μώλ᾽ ἀτρεκέως ὠγορεύσω, 

μήτηρ μὲν τ᾽ ἐμέ φήσι τοῦ ἔμμεναι" αὐτὰρ ἔγωγε 

209. ἐμισγόμεθ᾽ ἐμισγέμεθ᾽. . 

ἐγώ τε καὶ σύ. . 200. Ἐπεὶ θαμὰ 
τοῖον ἐμισγόμεθα Οὕτως ὡς ἡμεῖς ἐμί- 
χθημεν σήμερον, καὶ μετὰ τοῦ σοῦ πα- 
τρὸς ἐμισγόμεθα. ὦ. 212. Ἔκτοτε 
(81. ἀπ. 644.}}] Ἐξ ἐκείνου τοῦ χρό- 
νου. Ἄυΐϊρ. 214. Τοι γὰρ ἐγώ τοι] 
Τὸ πρῶτον τοί οὐκ ἔστιν ἀντωνυμία οὐ- 
δέποτε γὰρ ἀρσενικὸν (80 Γ. ἀρκτικὸν) τὸ 
τοί" ἀλλ᾽ ἔστιν ἀντὶ τοῦ δή. Ῥ.. ᾽Ατρε- 
κξως) ᾿Ἀπὸ τοῦ α στερητικοῦ μορίου καὶ 
τοῦ τρέχω" ὃ μὴ παρατρέχων τὴν ἀλή- 
θειαν. ἢ ἀπὸ τοῦ α καὶ τοῦ τρῶ τὸ φο- 
βοῦμαι. ὃ γὰρ τὴν ἀλήθειαν λέγων οὐ 
δέδιεν, γίνεται γοῦν ἀτρεής καὶ ἀτρεκής. 
Ἐ, Καταλέξω) Γράφεται, ἀγορεύσω. 
Ηδι]. 215. Μήτηρ μέν τέ μέ φησι] 
Εἰ μηδεὶς τῶν γεννωμένων δύναται γνῶ- 
ναι τὸν πατέρα, πόθεν ἡ γνῶσις τοῖς 
παισὶ τοῦ πατρός ; τὸ γὰρ, μήτηρ μέν τέ 
μέ φησι τοῦ ἔμμεναι, αὐτὰρ ἔγωγε οὐκ 
οἶδα ὅπως μὲν ἔχῃ, ἐπὶ τοῦ Τηλεμάχου" 
ὅτε γὰρ ἀπεδήμησε παῖς ἦν μαζῷ, διὸ 

νου τοῦ ὀνόματος παρὰ τῆς μητρὸς γί- 
γεται ἀκροατὴς ἀκούων ὅτι τοῦ ᾽Οδυσσέως 
ἐστὶ παῖς" εἰ δὲ καθόλου, οὐ γάρ πώ τις 
ἑὸν γόνον ἀνέγνω, πόθεν ἡ γνῶσις ; ἔδει 
γὰρ φάναι, ἐγὼ γὰρ οὐκ εἶδην τὸν γε- 
γεννηκότα, ἀλλὰ μὴ καθόλου ποιεῖται 
(Βογ. ποιεῖσθαι) τὴν ἀπόφασιν ὡς μηδε- 
γὸς εἰδότος τὸν αὑτοῦ πατέρα. ᾿Ὀρθῶς 
οὖν ὁ Σέλευκος εἴρηκεν ὅτι δεῖ λαβεῖν" τὸ, 
εἰ μὴ μήτηρ φαίη τοῦ ἔμμεναι. καὶ γὰρ 

215 

211. ᾿Αργείξων. 212. Εἴδον. 

5 Ν ΄ “ “" ΄ Ἀ εἰ καὶ τέθνηκεν ἅμα τῷ γενέσθαι τὸν 
ε 7 Ἵ͵7 -“ Ν », παῖδα, ἡ μήτηρ διδάσκει τοῦ πατρὸς τοῦ- 
Ὁ -“ -“ Ζ γομα κἂν περιἢ καὶ παρῇ ἡ μήτηρ δεί- 
, “ , κνυσιν ὅτι τούτου ἐστι παῖς ὥστε τὺ, 

,ὔ ͵7ὔ οὐ γάρ πώ τις ἑὸν γόνον αὐτὸς ἀνέγνω, 
- ἈΝ προσλαβόντες (30Γ. τας) δεῖ τὸ, εἰ μὴ 

ΝΑ ͵7 -ΦςῳὉᾳΦΞΥ ὃ , ᾽ μήτηρ φαίη τοῦ ἐμμεναι, δοκιμάζειν εἰ 
Ἕασ “ Υ Ε ᾿ λ ῳψ μὴ ὀρθῶς εἰρητῶι. ᾿Αλλὰ καὶ οὕτως ζη- 
- -Ὁ -“ Ν ΄ τοῦσι τίς ὃ νοῦς τοῦ μὲν ξένου ἐρωτήσαντος, 

ΒΩ ͵ὔ Ά, ᾽ὔ ᾿Αλλ᾽ ἄγε μοι τόδε εἰπὲ καὶ ἀτρεκέως 
“ " Ύ κατάλεξον, Ἐἰ δὴ ἐξ αὐτοῖο τόσος παῖς εἷς 

-“ -“, 7 ΝΜ ᾿Οδυσῆος" Αἰνῶς γὰρ κεφαλήν τε καὶ ὃμ- 
.ῸΜ 7 -“ ἘΝ τ ματα καλὰ εοικᾶς ἱΚείνγῳ. τοῦ δὲ ἀπο- 

,ὔ »“» κρινομένου, 'Τοιγὰρ ἐγώ τοι ξεῖνε μάλ᾽ 
3 7, ᾿ ,ὔ ἱ 7 ᾽ὔ 7 ,ὔ ἀτρεκέως ἀγορεύσω" Μήτηρ μέν τέ μέ 

ἊΝ ἘἈΟ, βγς ΘΒ φησι τοῦ ἐμιμεναι, αὐτὰρ ἔγωγε Οὐκ οἶδα 
’ οὐ γάρ πώ τις ξὸν γόνον αὐτὸς ἀνέγνω. 

’ Ἀ ε 7 Ὁ ’ ΕῚ Ν Ἀ τίς γὰρ ἡ διάνοια τοῦ λέγοντος, οὐδεὶς τὸν 
’ὔ πατέρα ἀνεγνώρισε ; οὐ γὰρ αὕτη ἡ ἀκο- 
΄ Ὁ ᾿ , , ᾧ .4 , ᾿ λουθία, ὅτι μὴ παρόντος 5 ἐστὶν ὁ λόγος εἰ 

γνωρίζεις τοῦτον, ἀλλὰ περὶ ἀπόντος περὶ 
ἃ κα 3 ν᾽ Ν , » Ὁ ͵ὕ οὐ οὐκ, εἰ μὴ γνωρίζει, ἐχρὴν λέγειν 
»λλ᾽ » Ν ΄, ε Ἀ λό ἀλλ΄, εἰ μὴ πεπίστευκεν. ὃ γὰρ λόγος, 
διὸ ᾿ Ὁ ν}ὕΪ] ,ὔ . » ε εἶπε μοι εἰ τοῦ ᾿Οδυσσέως εἶ παῖς, ὁ δ᾽ 

μὴ » ψνῖ Χ ν Ὁ Ν ἐφη, οὐκ οἶδα παρὰ γὰρ τῆς μητρὸς 
δι. Ψ ν» , - ΕἸ Ν Ν᾽ .. ἀκήκοα ᾽Οδυσσέως εἶναι" οὐ γὰρ αὐτὸς 

Ἀ Μ ἑώρακα. πρὸς ὃ τὸ, παρὰ μητρὸς ἤκουσα, 
᾽ » , ᾿ ΕῚ ; ϑ 4 τ οὐκ ἔχει λόγον τὸ, οὐ γάρ τις δι᾽ ἑαυτοῦ 

» " , τὸν πατέρα ἐγνώρισε. ἔστω οὖν τὸ ἀνέγνω 
Ἀ ὡς πρὸς τὴν ἀκοὴν ἐπίστευσε. κἂν οὕτω 

μὴ ε Υ ε ΄ ἈΝ λαμβάνηται ἔσται ὁ λόγος, ἡ μήτηρ μὲν 
Μ ᾿ .}} Ύ ον Ν » ἴὸ 4 ᾽ ἔφη ἐκείνου εἶναι, ἐγὼ δὲ οὐκ οἶδα οὐ 

Ἀ ΨΟθυπι λαβεῖν ἰπ ογργοϊδηἀτιτη, δὲ ἔογίαββο σΟΥΤΙ ΘΟ Πα, προσλαβεῖν, αὖ πιοΟΧ Ἰϊη. 6, ΒΟΤΤΜ. 
Ὁ ΒΟΥ, μὴ περὶ σ'αρόντος. Δ οΥβα8 ἤπθηι Δ ἴθ ἢ) 50 ΠΟ] σογγαρία Πδοο, κἂν σεβαστικῶς -ν . ᾿ . Ἢ ; ᾿ Ν ᾿ μὴ ἐχδεξη λόγον προρδβαχὶο ἴΐὰ βαπῖ ΒΟ θοηα : καὶ σεβ. ἐκδέξαιτο φὸν λόγον. ῬΙῸ ὄντως ἀρηΐαιο Ἰοροηάμηι εἰ ὄντως. ΒΌΤΥΜ. 



24. 

ουκ οἱ 

ΟΔΥΣΣΕΙΑΙΣ Ἅὲ 210-ο,οὺὔὐὔ2 26. ΠΡ Ὶ 

᾽ » 7 ΄ τ᾿ ͵ 5. Ἂν ἂν» ἢ 

“Ποῦ Ὁ σχῶ ἊΨ εον ΡΩΝ Ψ"- πα ώνε 

ὡς δὴ ἔ ἐγῶγ᾽ ὄφελον μάκαρός νύ τευ ἐμμεναι υἱὸς 

ἀνέρος, ἢ ὃν κτεάτεσσιν ἕοὶς ἔπι γήρως ἔτετμε" 

νῦν δ΄, ὃς ὠποτμότωτος γένετο, θνητῶν ἀνθρώπων, 
7 

τοῦ μ᾽ εκ φασὶ γενέσθαι" ἐπεὶ σύ με᾿ τουτ᾽ ἐρεείνεις. 220 

Τὸν δ᾽ αὖτε προσέειπε θεὼ γλαυκώπις ᾿Αθήνη᾽ 

οὐ μέν τοι γενεήν Ὑε θεοὶ νώνυμνον ὀπίσσω 

θγκαν" 
2 7 ΄ “Ὁ ᾽ 7 ᾿ς 

ἐστεί σὲ Ὑε τοιον ἐγείνωτο Πηνελόπειω. 
» ΕἸ 57 ν ς ΕῚ Ν Ν "] Υ, Ψ 

ὡλλ αγὲ μοι τόδε εἰπε, Ἀώι ὠτρεκεῶς κατώλεξον, 
δ 

τίς δαὶς, τίς δὲ ὁμιλος ὁδ᾽ ἔπλετο; τίπτε δέ σε χρεώ; 228 
᾽ 2-8 ΘᾺ 7 2 » " Νᾳ μή ΄ 

εἰλωπίν᾽, ἠὲ γάμος ; ἐπεὶ οὐκ ἔρωνος τώδε γ᾽ ἐστίν" 

οτ6. βοῖδ᾽. ἑβόν. 218. ἑξοῖς. 
224. βειπέ. 
εἰλαπίνη δ. ὟΥ. 

γάρ τις δ ἑαυτοῦ παρὰ τοῦ ἑαυτοῦ πα- 
ἢ ῆς ’ " Ε θάδ ὃ “ ͵ 

τρὸςὉ τὴν πίστιν ἐσχεν. ἐνθάδε δεῖ πά- 

λιν ἀκοῦσαι, εἰ μὴ παρὰ πωτρὸς πύθοιτο, 
-" ΄ ,ὔ 

κἄν σεβαστικῶς ἐκδέξῃ λόγον" οὐδεὶς 

γὰρ αὐτοῦ τὸν πατέρα ἀνεζήτησε καὶ 
5 "ἡ Ἢ ἀνηρεύνησεν, ὄντως εἴη ὃ λεγόμενος. λε- 

- “᾿ Ἢ 

γούσῃ δὲ τῇ μητρὶ πᾶς πεπίστευκεν ἄνευ 
ζητήσεως διὰ τὸ σέβειν τὸ πρὸς τοὺς 

“ ΕἸ Σ Ἂ» εχ ,ὔ 
τεκόντας. Ὁ. Οὐ γάρ πώ τις ἐὸν γόνον 
Καὶ ἀλλαχοῦ, Τὸν δ᾽ ἐμὸν πατέρα φάσ᾽ 
“ ε 7 
ἔμμεναι (Οἀἁ. δ΄. 387.). ὁμοίως Εὐρι- 

πίδης , Μήτηρ φιλότεκνος μᾶλλον πα- 
7 ε Ν Ἀ »" ὦ νυν 5] ε Ν᾽ 

τρός. Ἢ μὲν γὰρ αὐτῆς οἶδ᾽ ἐόντας, ὁ 
οἴεται. καὶ Μένανδρος, Αὑτὸν γὰρ οὐ- 

δεὶς οἶδε πῶς ποτ᾽ ἐγένετο ἴ, ᾿Αλλ᾽ ὑπονο- 
- Ἅ Χ ᾿ 

οὔμεν πάντες ἢ πιστεύομεν. Τινὲς δὲ 
- Ἁ 7 , Ὁ Ὗ » Ν, 

ταῦτα τὸν Τηλεμαιχὸν φασι λέγειν ἐπεὶ 

μικρὸς καταλέλειπται. Ἐὶ. Πορφυρίου 
εἰς τὸ αὐτό. ΚΚαὶ τὸ, οὐκ οἶδα, οὐκ ἀπι- 

στοῦντός ἐστιν, ἀλλ᾽ αὐτὸν τὸν ᾽Οδυσσέα 
"»" Ν Ἃ 

φησὶν ἀγνοεῖν οὐχ ἑωρακώς. οὐδὲ γὰρ ἂν 
δύναιτό τις τοὺς γονέας ἐξ αὐτοῦ γνῶναι. 

" ͵ -“ 
Ε. 217γ. Ὄφελον] Τὸ ὄφελον ἀντὶ τοῦ 

7 , , 

εἴθε, ὡς δὴ ἔγωγ᾽ ὄφελον. ηὐχόμην ἐγὼ 

Ρ βοῦν. νἱά. σερὶ σοῦ δ. π΄. οὗ ποχ παρὰ μητρὸς πύθοιτο. 
785 ἰοοὶ ΡΒ] ΘὨ ΓΔ [10 αὖ ΡΙῸ οογίο αφαϊοααδι ργοπαπίϊοηι, ΒΌΈΤΜ. 

« Εγαρπῃ. ἴῃς. 57. ΒΌΤΤΜ. 
τ Αρ. Ευβίδί. δὰ ἢ. 1. σοῦ σοτὶ ἐγένετο, απο ΟἸἹοτῖοι5 ({τν 'πο. 157.) ἔδοἱῦ σοῦ τοῦ 

γίγνετον ὨΘΒΟΪΟ αυ0 δυσίοτγο. ΒΌΤΊΤΜ. 

225. τίς δὲ] τις δ᾽ Η, δαΐς τ. ὃ. ο. ὧδ᾽, ,, 

221. προσέξειπε. 222. γε] τεῦ. 
226. εἰλαπίν᾽ 

Ὗ' . ἂν εχ 7 » τ π τὰ ΄ὔ 
εἰναί τινος υἱὸς μάκαρος ἀνδρὸς ὃν ὁ θάνα- 
τος κατέλαβεν ἐν τοῖς ἰδίοις κτήμασι καὶ 

μὴ ἐν πλάνῃ καὶ ξένοις τόποι. Ὁ. 218. 
Ἢ Ν -“μ 9 Ε ͵ Ν 3. ΚΣ 

πὶ γῆρας] Οὐκ ἀναστρεπτέον τὴν ἐπί. 

“Ὑπὸ γεότητος δὲ εἰς μειρακιώδη προνέτ 
5» ΄ Ε] ᾽ ΄ ᾿ 3 ; νευκεν ἀφέλειαν, εὐδαίμονα λέγων τὸν ἐν 

7 ΕΝ -“ 

ἰδίοις οἴκοις τελευτῶντα. Β. Ε΄. 221.᾿ 

Γλαυκῶπις] Γίνεται μὲν καὶ ἀπ᾽ ἄλλων, 
΄ Χ Χ 8. ἂν Ὁ 7 Ν᾿, γίνεται δὲ καὶ ἀπὸ τοὺ γλαύσσω, τὸ 

βλέπω. Β. 4225. Τίπτε δέ] Τί σε ἀνα-. 
-“ ΒΩ ῃ ᾿ 5 Ὁ ἀν 

γκαῖον ἔχει. ἘΠῚ γὰρ ἤν, φησὶ, ἐρῶνος 
-.»ν ΕΣ Ε ε 2) Β 7 

φειδωλῶς ἡσθιην ἂν ὡς ἴδια ἐσθίοντες. 

Ραᾳ]. 226. Εἰλαπίν (ϑ08ο]. Ψυρς. 
εἰλαπίνη)}] Λέγεται ἡ πολλῶν εὐωχία, 
ἐν ἧ κατὰ εἵλας καὶ συστροφὰς εὐωχροῦν- 
ται. ἘΕ. Ψαϊρ. ᾿Επεὶ οὐκ ἔρανος] Ὡς 

τοῦ ἐράνου ((οά. Εἰ. τηᾶ]Θ ὡς γάμου). 
κοσμιωτέρου καὶ εὐτελεστέρου ὄντος" καὶ 

ὅ μὲν γὰρ γάμος καὶ αἱ ἄλλαι, 

εὐωχίαι φιλίᾳ τινι γίνωτᾶι, ὁ δὲ ἔρανος. 
ὡς ἕκαστός τι κομίσειεν. ἔρανος οὖν λέ-᾿ 

Ἀ ρα! - -“ - γεται τὸ ἀπὸ συμβολῆς δεῖπνον. Ἐν 
γὰρ. Εἰλαπίνη ἡ πολλῶν εὐωχία ἐν. 

ἡ κατὰ εἵλας πίνουσιν" ἔρανος ἡ ἐκ κοι- 

εἰκότως" 

Βοᾶ πἰπηῖθ ᾿πηρραϊία (οία5. 

Ἵἢ 



1.18.1. ΟΔΥΣΣΕΙΑΣ Α. 227--ττ-256. 25 

- ΄ ε 4 « ΄ 

ὥς τέ μοι ὑβρίζοντες ὑπερφιάλως δοκέουσι 
" 7 "" ὡἣΝ δαίνυσθαι κατὼ δώμω" νεμεσσήσαιτό κεν ἀνὴρ 

αἰσιχεώ πόλλ᾽ ὁρόων, ὅστις πινυτός γε μετέλθοι. 
Τὴν δ᾽ αὖ Τηλέμωχος πεπνυμένος ἀντίον ηὔδα" 

“» 2 ἣν ἃ δ δθ΄ “4 3 Αἱ » γ.ὯΝ “ 

ξεῖν, ἔσει ὧρ δὴ ταυτῶν μ᾽ ὠνείρεωι ἠδὲ μετωλλώς, 
΄ »- δ“ οὐ ..5 δ ὙΨΗ͂ΙΕ. ΓΑ Ἵ 

μέλλεν μέν ποτε οἶκος ὃ σῴνειος κωὶ ἀμύμων 
» "7 ᾽ν») “ «Ὁ ᾽ 4 Υ 

εἐμμένωι, οφρ ετι κεινος ὠνήρ ἐπιδήμιος ἤεν" 
"»“᾿ ..8 “4, ΕῚ ἧς Ἴ -Σ 

γὺν δ᾽ ἑτέρως ἐβάλοντο θεοὶ, κωκὼ μητιόωντες, 
Ν »“ ΧΝ 37... δ ᾿ 3, 7 

ον Ἀεινον μβέἜοδὀν ὠἵστον ἐποιήσοων ΖΈρι σοντῶν 
5" ͵΄ Ε ᾽ Ν 7) ΄ Φ Δ “5 ᾿ 
ἀνθρώπων ἐπεὶ οὐ κε θανόντι 7 ερ ὡδ ὠκουχοιμῆν, 

220. πόλλ᾽] πόλ᾽, εἴ 322. μᾶλον, οἵ 347.εὐπη Η. 

234. ἐβάλοντο] ἐβόλοντο, 516 τοχίτι5 ἃ ΘΔ 6} Τη8 1], ἐπιδήμιος] ἐπὶ δήμιος Η. 

230 

..}} 

232. βοῖκος. 2134. 

5684 Ἰοηρθ τϑοθηΐϊου Δ αἸαἿ υ ροβῦ ὁ ρυϊπλιπι οἱ ἔδοϊς ἐβούλοντο Η. ΡΟΉΒ. 
235. περὶ] πέρι 

νοῦ εὐωχία. Ἡσίοδος (ε΄. 721.}, ᾿Εκ 
κοινοῦ πλείστη τε χάρις ὅ, τὸ κόσμιον τῶν 
ἐράνων δηλῶν. εἰ γὰρ ἦν ἔρανος φειδωλῶς 
ἤσθιον ὡς ἴδια ἐσθίοντες. Β.. Ο. 52). 

Ὡς τέ μοι] Τὸ ὡς ἀντὶ τοῦ ὅτι. τὸ δὲ 

ἑξῆς, ὅτι μοι δοκοῦσιν ὑβρίζοντες ὑπερ- 
βιάλως. ὦ. 228. Νεμεσσήσαιτο] Τὸ 
συναθροισθῆναι τοὺς μνηστῆρας οὕτως 
(15. ὡς) ἔτυχε καὶ εὐωχεῖσθαι εἰς τὴν 
ἰκίαν τοῦ ᾽Οδυσσέως μέμψαιτο ἄν τις 

ἐνὴρ συνετός. Ὁ, 231. Μεταλλᾷς] 
Πολυπραγμονεῖς, ἀπὸ μεταφορᾶς τῶν με- 
γάλλων. Β, Ζητεῖς, ἀπὸ μεταφορᾶς 
τῶν μέταλλα ψηλαφώντων. ῬᾺ]. 232. 
Μέλλεν μέν ποτε] Αὕτη ἡ λέξις οὐδέποτε 
εἶται παρὰ τῷ ποιητῇ ὡς ἐν τῇ συν- 
ϑεία χρονικῶς, ἀλλ᾽ ἑκάστοτε ἀντὶ τοῦ 
ᾧκει. ἘΠ, (ἰο οἱ δά δ΄. 274.) Ὁ. 
γα!ρ. 234. Νῦν δ᾽ ἑτέρως βούλοντο] 
Ετοι ἐβουλεύσαντο. τινὲς δὲ γράφουσι, 

βάλοντο θεοὶ, ἀντὶ τοῦ μετέβαλον. 
χει μέντοι λόγον καὶ τὸ ἐβούλοντο ἤτοι 
βουλεύσαντο, ὡς τὺ, Τρωσὶ δ᾽ ἐβούλετο 
ίκην (1]. γ΄. 21.) Ε΄. Ο. Ἐβούλοντο] 

10. ἄξιστον. 2536. οὔ κε] οὔτι Η. 

Τινὲς ἀντὶ τοῦ, οἱ 

θεοὶ κακὰ ἔβαλον. Ῥα]. ῬῬογβοῃιβ ἀ6 
Ηδυθίαηο 80 ΠΌ] 10 ἴα: ““ Ομ ]1α- 
““ βἴθβ ἃσῃοϑβοιῦ ἐβούλοντο αἀ ἀ6η5 ἴᾶ- 
ςς Ν Ν "] 7 Δ Ν 

ΙΏΘη τινὲς δὲ γρ. ἐβάλοντο θεοὶ ἀντὶ 
“ς“ τοῦ μετέβαλλον."---οϑοΠο}. Ψαϊρ. : 
Ἐβούλοντο] ᾿Ηβούλοντο ἤθελον. Μ|Ι- 

ΓἸΠΠ} 51 ΠΟΙΙΒΒΙ πᾶ [ΟΥΠπΊαῖ ἐβού- 
λοντὸ ΤΌ νΘΥὰ 516 ΘΧρ]Ποατ ΒΟΒο] Ἰὰ- 
βίεβι 226. ᾿Επεὶ οὔ κε θανόντι Ἐπεὶ 
ἐὰν ᾽Οδυσσεὺς μετὰ τῶν ἰδίων φίλων 
» ͵ὔ Μ »». ΧΦ "» “ - “ὖ ἐδαμάσθη τοι ἀπέθανεν ἐν τῷ Τρωϊκῷ 
πολέμῳ, οὐκ ἂν ἀκαχοίμην ἤτοι ἐλυπού-- 

μην. Ὁ. Ἐπεὶ οὐ κέ (515.) ῬΟΉΒ. 
εχ Ηλι]. 228. ᾿Ηὲ φίλων] Τοὺς ἐτ- 
, ὥς "Ὁ" ’ὔ -» ε 7 ἄρους ἀπὸ τῶν φίλων διαιρεῖ ὁ ποιητής. 

οἱ μὲν γὰρ ἑταῖροι οἱ προσοικειωθέντες 
κατὰ φιλίαν" οἱ δὲ φίλοι οἰκεῖοι καὶ 

κατὰ γένος προσήκοντες ὥσπερ ὃ ἔἕτης. 
ἔται γὰρ καὶ οἱ συνέστιοι, γείτονες δὲ 

« ’ 5 ᾽ὔ 5»ὰλ Μ οἱ πλησίον μένοντες" Γείτονες ἠδὲ ἔται 
Μενελάου κυδαλίμοιο (Οἐ. ὃ΄, τ6.). 
καὶ ὅτι ἑταίρους ̓  τοὺς συνδιαίτους καὶ 
᾽ , ΕΣ ᾿ 7 ἤγαπημένους οἶδε, καί φησι, Ἔπεί οἱ 

’ 

᾿Ιωνικὴ συστολή. 

"ΝΟ Ρεὐον ργούδοίο Βεὸς Ἰθοίϊο αιδπὶ γυ]ραΐα (πλείστη δὲ) αὰδ ἰδ] αΠρυ ηΤαγ Ὠγθπι- 
ΤᾺ νούβιιβ, ΒΙΕΠΤΤΜ. 

ἐγ ῖθα Καὶ ὅτι ἑταίρους δβἷς ΠΣΙΟΓΑ τπλ]υβοῦϊα αἰδιϊπσιοτο ἀθθοθαπὶ ; πονητη ΘΗΪΠΝ 

δξ γὰρ υἱὸς Θχοϊαϊξ: φίλοι δὲ οἱ οἰκεῖοι. 

ΝΟΙ,. 1. 

ΠΟΙ] αν ογαἀϊα τιν Ρομἀθηΐατμο ἃ σημειοῦνται (ν]4. ποῖ. δὰ ζ΄. 8.). Ῥαι]ο ροβὲ διΐο φί- 
Οομῇ. ΒοΠ0]. Ν αἷσ. δὰ 184. φίλος γὰρ τὸ τέκνον. 

πουβὰβ ἤμθπὶ τυ αζακ Βοῦπιο ἴΐα ἴδτο οοΥτὶοἱ ροΐϊοϑῦ: Κατα χρώμενος δὲ καὶ τοῦ φόβου 
ὴν φῦζαν ἑταίραν λέγει, φῦξα, λέγων, φόβου κρυδεντος ἱταίη. ΒΌΤΤΜ. 

1 Ὁ 



90 ΟΔΥΣΣΕΙΑΣ Α. 237-246. 18. 

» Ν - ΡΠ 7 ΄ ϑιν, δ 

εἰ βῖτα οἰς ἐεϑτοῖ δάμη τὴ νον ΡΡΉΒΟ; 

ἦε φίλων εν χερσὶν, ἐπεὶ πόλεμον τολύπευσε" 

τῷ κέν οἱ τύμβον μὲν ἐποίησαν παναχαιοὶ, 
ἠδέ κε καὶ ω παιδὶ μέγα κλέος ἡρατ᾽ ὀπίσσω" 

γυν δέ ΠΗ͂ ἀκλειῶς ἅρπυιωι ἀνηρείψναντο' 

240 

ὠχετ᾽ ὥϊστος, ἄπυστος, ἐμιϑὶ δ᾽ ὀδύνας τε γόους τε 

κάλλιπεν" οὐδ᾽ ἔτι κεῖνον ὀδυρόμενος στενωχίζω 
οἷον, ἐπεί νύ ἼΡοι ἄλλα θεοὶ κακὰ κήδε ἔτευξαν. 

ὅσσοι γὰρ γήσοισιν ἐπικρατέουσιν ἄριστοι, 5245 
Δουλεχίῳ τε, Σώμη τε, καὶ ὑλήεντι Ζωκύνθω, 

227. μετὰ ῥοῖς. 
ε' ΓΑ, - [χ 

ἅρπυιαι] ἄκλεως ἄρπνυαι Η. 

244. θεοὶ ἄλλα 6χ οπθηα. Η. 

ἑταῖρος ἔην εἰλαπιναστής (1]. ρ΄. 577.}" 
καὶ ἜἘρίηρας ἑταίρους τοὺς διὰ τὰς 

χρείας φίλους" καὶ τὸ, Τοῖος γάρ τοι 

([η8. ἑταῖρος) ἐγὼ πατρώϊός εἶμι, Ὥς τοι 

γῆα θοὴν τελέω καὶ ἅμ᾽ ἕψομαι αὐτός 
(θα. β΄. 286.), καὶ, ᾿Εγὼ δ᾽ ἀνὰ δῆμον 
ἑτάρους Αἶψ᾽ ἐθελοντῆρας συλλέξομιαι 
(291.). φίλος γὰρ υἱὸς, καὶ φίλη μή- 

ΤΊβ: καὶ φίλα γυῖα, καὶ Φίλοι, χείρες 

Καὶ διακρίνων φησὶ, Ἔ;, μετὰ οἷς ἑτάροισι 
δάμη Τρώων ἐνὶ δήμῳ ᾿Ηὲ φίλων ἐν χερσὶν 
ἐπεὶ πόλεμον τολύπευσεν. οὐκ ἄν φησι 
ἐλυπήθην εἰ ἐν τῇ Τροίᾳ. μετὰ τῶν ἕταί- 
'ιβὼν ἀπώλετο πολεμῶν, ἢ εἰ κάτεργασά- 

μενος τὸν πόλεμον ἐπανελθὼν ἐν ταῖς 

χερσὶ τῶν οἰκείων ἐτελεύτησε. Ιζκατα- 

χρώμενος δὲ καὶ τοῦ φόβου τὴν φύζαν 
ἑτέρᾳ λέξει Φύζα λέγει, φόβου κρυύεντος 
ἑταίρη (1}. κ΄. 2.)" καὶ, ἔΑνεμον (δογ. 
Ἴκμενον) ΕἸΑΣ: ἵει πλησίστιον ἐσθλὸν ἐ- 

ταῖρον (Οά. λ΄. 7.). καὶ πάλιν ὅλων 
(56γ. ὅλην) τὴν οἰκειότητα δηλῶν φησιν, 

Ὅρφρα ἴδη πρότερόν τε πόσιν, πηούς τε 
φίλους τε (1]. γ΄. τ63.), τὸν ἄνδρα, 

τοὺς συγγενεῖς, τοὺς οἰκείου. ἘΣ. 

Ἐπεὶ πόλεμον τολύπευσε! Κατειργάσατο 
μεταφορικῶς. τολύπη γὰρ εἶδος βοτάνης 
θανασίμου" καὶ τὴν τῶν ἐρίων ἤδη κατ- 
εἰργασμένην εἵλησιν τολύπην λέγομεν. 

υ Μιᾷ. δ α΄. 1. ποῖ. 

230. [οι παναχαιξοί. 
242. ἄξβιστος. 

2406. Ζακύνθῳ) ζακύθῳ Ἡ. 

240. ἔῷ. 241. ἀκλειῶς 
243. οὐδ᾽ ἔτι] οὐδέ τι ν. 

Ἐ. ΟἿ Ψυ]ρ. 230. Τύμβον μὲν ἐποί- 
Ν Ἃ 3, οὖν 5 Ζ ,ὔ σαν} Διὸ ὧν αὐτῷ ἐποίησαν τύμιβον 

διὰ τὸ ἀποθανεῖν ἐν τῷ πολέμῳ. πρὸς 
τὸ πρῶτον δὲ ὑπήντησεν. Β. 4241, 
ἽΑρπυια!] Αἱ τῶν ἀνέμων συστροφαὶ, 
ἢ αἱ τημωρητικαιὶ θεαί. ἢ. Νῦν τοὺς 
ἀνέμους τοὺς ὡρπακτικοὺς, ἢ τὰ ὧρ- 

πακτικὰ ὄρνεω. Ἐ;.. Δαίμονες, ἢ ἄνεμοι 
ὡρπακτικοί. ΜΡ. ᾿Ανηρείψαντο) Ἥρ- 
παξαν ἀπὸ μεταφορᾶς τῶν τὰ ἱερεῖα 

κατεργαζομένων. ῬᾺ]. 242. ᾿Απὸ ἄλ- 
λης ἀρχῆς τὸ, οἴχετ᾽ ἄϊστος, κατὰ ἀνα- 

φώνησιν. Β. 244."Αλλα θεοί} ̓ Αναγ- 
καΐϊὴν μὲν ἥ λύπη. τοῦ πατρός" τῆς δὲ λύ: 
πῆς τὸ δεινὸν ὁ τῆς ἀπωλείας τρόπος. Ὰ 

245. Ὅσσοι γάρ] Διὰ τούτου ἀπολὸ" 
γίαν τοῦ μὴ ἐπιχαίρειν (80Υ. ἐπιχειρεῖν 
ἐμφαίνει τὸ πλῆθος ἐξαριθμούμενος. 

δὲ τοῦ ἄριστοι δηλοῖ ὅτι οὐ πρὸς ἰδιώ 
ἀλλὰ πρὸς πόλεις ὅλας ἐστὶν αὐτῷ : 

ἀγών. ὕπερ ἐπισημαίνεται καὶ διὰ τοῦ 
Ἰθάκην κατακοιρανέουσιν" ὥστε εἰἶκό' 
κρατεῖτω:. Ε. 4246. Δουλιχίῳ] Νής 
κατὰ τὴν Κεφαληνίαν. Ζακύνθῳ, 
καὶ αὐτῇ τῆς Κεφαληνίας. Σάμῃ. ., 
Σάμον Σάμην εἶπε. ἔστι δὲ καὶ αὖτ' 
κατὰ τὴν Κεφαληνίαν. Ψα]ρ. Σό 
τε] Τὴν Σάμον Σάμην καλεῖ. τρεῖ 
Σάμοι, ᾿Ιωνικὴ, Κεφαλληνικὴ, Θρακ 

ΒΌΤΤΜ. 



1.18.1. ΟΔΥΣΣΕΙΑΣ Α. 44)--τῶςς. ὡς 

5 Δ» εὖ » Ε 7 ΄ 
ἠδ οσσοι κρωνωήν Ιθάκην κωτωκοιρώνεουσι, 

ΜῊ ΨΥ νΝ ν ᾿. ΕΥ τόσσοι μητέρ᾽ ἐμὴν μνώντωι, τρύχρουσι δὲ οἶκον. 
« Ο ἮΝ π᾿ ,ὃ "»“ Ά, “7 

ἡ δ᾽ οὔτ ὠρνειτῶι στυγερὸν γάμον, οὔτε τελευτὴν 
ποιήσωι δύνωται" τοὶ δὲ φθινύθουσιν ἔδοντες 250 
4 Ν᾿ 5ς 5» οἶκον ἐμόν' τάχω δή με διωῤῥωίσουσι καὶ αὐτόν. 

Ν, ,) ἢ -" 7 Ν 

Τὸν δ επωλωστήσωσω προσηύδε Παλλὰς ᾿Αθήνᾳ; 
΄΄ 7 3 Ν Ν " ω» ᾽ "» 

ὦ πόποι, ἤ δὴ σολλὸν ὠὡποιχομνένου Οδυσηος 
7 “Μ "Σ᾽ 2 ΄ »“, 3 

δεύη, ὁ κε μνήστηρσιν ἀνωιδέσι χειρως εἐφείη. 
3 -ς , ὧ' 3 Ν ᾽ ᾽ ͵΄Ζ ͵7 

εἰ γὙῶρ νυν ἐλθὼν δόμου ἐν πρωτησι θύρησι 255 

248. τρύχουσι] τρύχωσι Ἡ. 10, Ροῖκον. 251. διωῤῥαίσουσι] διαραί- 
σουσι Οἵ 510 5506 ἴῃ ΘΟΙΏΡΟΒ1 5 Η. 10. βοῖκον. 252. ἐπαλαστήσασα] 
ἐπαλαιστήσασα Ν. 254. δεύῃ] δευείῃ Ῥτο ν.]. κε] κεν Υ͂. 255. πρώ- 
τῇσι] πρώτοισι. οἴ ἴῃ πηᾶγρ. Η. 

Β. Σάμος αὕτη κατὰ τὴν Κεφαλλή- (οοά. Ω. τῷ ἀγωνιστῇ) τῆς χειρὸς νύ- 
γὴν. 56Π0]. Οοά. Μιπά. 56. 240. ἕασα. Ἑ.. Ο. νυ !ρ. ᾿Αναστενάξασα, 

Στυγερὸν γάμον] Αὐτῇ στυγερὸν διὰ τὴν δεινοπαθήσασα. ἢ μετὰ τῶν παλαμῶν 

πρὸς τὸν ᾿Οδυσσέα πίστιν ἢ Τηλεμάχῳ τύψασα αὐτόν. ῬαΪ. Παλλάς] Ἔπιθε- 
στυγερὸν εἰ βούλοιτο ἰδεῖν ἄλλῳ συνοῦσαν τικῶς ἡ ᾿Αθηνᾷ,. ἀπὸ τοῦ πάλλειν τὸ 
τὴν μητέρα. Ε. Ἡ ἐμή φησι μήτηρ δόρυ" ἢ ὅτι Πάλλαντα ἀνεῖλεν, ἕνα τῶν 

ὔτε ἀπαρνεῖται τὸν στυγερὸν τῶν μνη- γιγάντων. νυρ. 254. Δεύει.} ᾽Ἔν τῇ 

στήρων γάμον τῶν βιαζόντων αὐτὴν, οὔτε κατὰ ᾿Αριστοφάνην ἐγέγραπτο δεύῃ, ἵν 
τέλος αὐτῷ δίδωσι, τὸν ἱστὸν ὃν ὡς ἐγ- ἢ πρὸς τὸν Τηλέμαχον ὃ λόγος" ἀλλὰ μὴ 

Ν " , , 3. «οἵ Ν ε Ν Ὥνο , Ν Ν ,ὔ γυητὴν ἐκείνοις δέδωκεν παρ᾽ ὅλην μὲν ἡ- πολλοὺς δεῖ)" καὶ τὸ πολλὸν συνάπτῃ 
κέραν ὑφαίνουσα, παρὰ δὲ τὴν τῆς ἡμέ- (βογ. -εἰ} τῷ δεύῃ. ποτὲ δὲ ἄμεινον ἡ 
ας τελευτὴν ἐκλύουσα καὶ ἀφανίζουσα, διὰ τοῦ εἰ γράφειν 2. καὶ ἔστιν οἷον τῆς 
ὃς μὴ πέρας λάβῃ τὸ ἔργον τὸ τοῖς μνη- ἀρχαίας γραμματικῆς ἕν τι καὶ τοῦτο 
ττῆρσιν αὐτοῖς καταθύμιον. ὦ. 251. τῶν ὑπολελειμμένων. Ο. ἬΝ πολλὸν 
Γάχα] Αὕτη ἡ λέξις οὐ τίθεται παρὰ τῷ δεύει Ἐπὶ πολὺ λείπει τούτους τιμω- 
ποιητὴ διστακτικῶς ὡς ἐν τῇ συνηθείᾳ, ρίαν ὑποσχεῖν. δεύει, ἐνδεῖ, λείπει. νὶρ. 
ἀλλ᾽ ἑκάστοτε ἀντὶ τοῦ ταχέως. ]ρ. 255. Εἰ γὰρ νῦν ἐλθών] Τὰ ἔπη ταῦτα 
252. ἙἙπαλαστήσασα] Τὸ ἐπαλαστή- ζητοῦμεν (ἐξαιτοῦμεν Ω.), τὸ, Εἰ γὰρ 
τάσα δηλοῖ τὸ ἐπὶ τοῖς λεχθεῖσιν ὡς ἀ- νῦν ἐλθὼν δόμου ἐν πρώτῃσι θύρῃσι Σταίη 

στοις καὶ δεινοῖς οὖσι δεινοπαθήσασα. ἔχων κα καὶ ἀσπίδα καὶ δύο δοῦρε 
λά ὲὶ ὃ » “ ὃ θή ἔχ πήλη τὰ [ὃ Σ δ ὃ , 

π ΝΦ Ν -» ΄ » " »" Ὑ ὅλ ἃ ᾿ “δ ν δ ἢ ἐὰν δὲ ἡ χωρὶς τοῦ ε, παλαστήσασα, ἔ- ἸΤοῖος ἐὼν οἷόν μιν ἐγὼ τὰ πρῶτ᾽ ἐνέγσα  χὼρ - ἥ ᾽ »: ΡΝ δ. β Ἵ μι ε 
“ "-»-Ὁ- "-ὔ ΕἸ “᾿ ε ’ σται τῷ παλαιστῇ ", ὃ ἐστι τῷ ἀγκῶνι, Οἴκῳ ἐν ἡμετέρῳ πίνοντά τε τερπόμενόν 

Χ Τὴ6 νουῦθὶβ σαλαιστής, παλαστή οἱ παλαστήσασα νἱά. ΡΏγνΩ, οὐ ΤΟ οοΪς, Ρ. 295. 
ΒΌΤΤΜ. 
Υ ΒΥ. νἰᾷ, ἀλλὰ μὴ, πολλὸν δεῖ, ΝΊ πα τιηλ οοἴου δ δεύει ΘΓ  ΡΤῸ ἐπι ρουβοη δ]! δεῖ (νἱά. 

ὭΟΧ 5080]. ν]...} αἵ Οἀ. «΄. 54ο. ἐδεύμσε. ΒΌΤΤΜ. 
Ὁ ΝΟΥ, μήσιοσε----γράφειν: αἱ 5᾽Ὁ σοπηπιοηἀα[1ο βου ρίαγθο 2. ΡΟΥΙΒ. τὸν ΡΙῸ -ἡ [Δ ΠΟ Π Δ) 

να αυϊονῖθ. ΒΟΌΤΊΤΜ. 
5 Ἦοο δεύει:, ατιοα οϑὲ ἴῃ δι ααἷβ οα. ἰὼ γοσοητιονῖθιιβ εἰς οἵ πὰοχ πιαΐαΐππι οδί ἴα 

δύῃ, ΒΌΤΤΜ. 

ΕΒ 9 



ὃ ΟΔΥΣΣΕΙΑΣ Α. 2506----250. 1.118. 1» 

σταίη, ἔχων πήληκα καὶ ἀσπίδα καὶ δύο δοῦρε, 

τοῖος ἐὼν, οἱόν μιν ἐγὼ τῶ πρώτ᾽ ἐνόησα 
οἴκῳ ἐν ἡμετέρῳ πίνοντά τε τερπόμενόν τε, 
ἐξ᾿ Ἐφύρης ἀνιόντω πωρ᾽ Ἴλου Μερμερίδαο" 

257. ἐγὼ] ἐγὼν Η. 

ξ Ἑ 4 “ἀς -ν “Ν Ὁ 
τε" εἰτῶ μετ᾽ ὀλίγον, Ἰοῖος ἐὼν μνηστηρ- 

ε ͵΄ ΕἸ Ν Ν -Ὁ 5» 

σιν ὁμιλήσειεν Οδυσσεὺς, καὶ στὴ ἐν 

τοῖς μνηστῆρσι τερπόμενος, ἅπαντας ὠκυ- 

μόρους γενέσθαι. πῶς γὰρ ἂν ἡ φοβερὸς 

ὃ εἰς ποτὰ καὶ τέρψιν δείπνων τρέψας τὴν 
“Ὁ 7 “ν Ν 

διάνοιαν; πῶς οὐκ ἄτοπον τῷ Μέντῃ μὲν 
ὠμοιωμιένην τὴν ᾿Αθηνᾶν, τῷ ᾿Αγχιάλου 

. ,ὔ -“ - 

ποωιϊδὶ λεληθότως ἀσεβείας κατηγορεῖν τοῦ 
,ὔ 5 ἃ, ε"} Ν ͵ 

πατρός; εἰ γὰρ ὃ Ἴλλος θεοὺς σεβόμιενος 
᾿ Ψ ΄ 3). « τὸ θανάσιμον φάρμακον ἐδωκεν, ὁμολο- 

7, Ἃ 8. ἐν Ά ΖΝ Ν Χ 1. Ἂς 
γουμένως ἄν εἴη ἀσεβής". 'Τὸ μὲν αὐτὸν 

΄ῸὋτω ΕᾺ 

(ϑ8οτ. πρῶτον) ζήτημα οὕτως ἄν λυθείη. 
εὔχεται γὰρ αὐτὸν ἰδεῖν ἐν τοῖς μνηστῆρ- 

ΒΕ 7 τα 5 7ὔ λῷῶ, 

σιν ἔχοντα πήληκα καὶ ἀσπίδα καὶ δύο 

δοῦρε; τῇ ἡλικίᾳ καὶ τῇ τοῦ σώματος 
ῥώμῃ τοῖον ἐόντα, οἷον τὰ πρῶτα ἐνόησα 
παρὰ τῷ ᾿Αγχιάλῳ ξενιζόμενον. τὸ δὲ 
λέγειν, πίνοντά τε τερπόμενόν τε, οὐ τῆς 

" “ ΕῚ Υ͂ -Ὁ Ν ὦ Ἁ ΕῚ 

εὐχῆς ἐστι μέρος, τὴς δὲ πρὸς τὸν Οδυσ- 
- ’ 

σέα πατρικῆς ξενίας ὑπόμνησις. ἐπεὶ γὰρ 
ε ,ὕ 7 Ἄ Ὁ ὃν Ξοὺν Ἢ 
ὡμοίωται Μέντῃ καὶ ἡρώτηται ὑπὸ Τη- 

͵ Ε Ν ,ὕ ΄, Ἃ ἐξ ͵ 
γε δειλάβ" Ηὲ νέον μεθέπεις ἢ καὶ πατρώ- 

Ἰός ἐσσι Ἐξένος (17 5.}, καθόλου δὴ λέγει, 

Ἐείνοι δ᾽ ἀλλήλοις “ πατρώϊοι εὐχόμεθ᾽ εἷ- 

γι (187.). κατὰ μέρος δὲ ἐξηγεῖται, 
ὅτι ἐν οἴκῳ ἡμετέρῳ πολλάκις. αὐτὸν εἶδον 
αἰνοντά τε τερπόμενέν τε. τὸ οὖν, Τοῖος 

ἐὼν οἷόν μιν τὰ πρῶτ᾽ ἐνόησα Οἴκῳ ἐν ἡ- 
,ὔ » "ὕ) ΕῚ " ᾿ ἃ ,ὔ 

μανεῥρ, οὐκ ἐχει ἀμαβορθν πρὸς Ἰὸρ πί- 

γοντά τε τερπόμενόν ων ἀλλὰ πρὸς τὸ 

τῆς ἡλ. ικίας ῥωμαλέων, οἷος ἄφθη ἐλθὼν 

τότε. καὶ ἐπὶ (80Γ. ἔστι) τὸ ἑξῆς, εἰ 
. -“ ᾿ ΕἸ ,ὔ , γὰρ νῦν ελθὼν δόμου ἐν πρώτῃσι θύρῃσι 

Ὁ Θρηίοηζία 516 ἔθ ΒΡΡΙ ὁ πάδ εἰ γὰρ ὁ ἿἾλος θεοὺς σεβόμενος τὸ θαν. φάρμ. οὐκ ἔδωκεν, ὃ, 
ΒΌΤΤΜ. 

ἴῃ Ιοςο ἴρ80 ̓ νυϊραίαν ἀλλήλων. 
ἀ Ῥρϑαὶ βομοϊϊατη ἱπίοργίβ αὖ οϑ ἴῃ Οοά. 9.: εχ οοά. δυΐοπι ἘΣ. ααϊ ϑγονίαηᾶο' 

τηἶέα Ροβϑιαμηθαϊί, βου ρίαν πη ταάιπθα Δ] ΠΠΟΙ165, οἵ Ρ᾽οσασιαπθ ααάσπι (δοϊία5, οἱ 

δ᾽ ᾿Αγχίαλος ἔδωκεν, ὁ ὅμ. ἄν εἴη ἀσεβής. 
« (οά. 0. ἀλλήλοι: 

Βαρρ]ονῖ οἵ ουγηθπᾶανι. ΒΌΤΤΜ. 
ε [μους᾿ Ἴρου. Βϑαυϊαν γογθαμ, απο ἸΘροῦο ΠΘαΌ6Θ0. 

258. ῥοίκῳ. 

τοῖος ἐὼν μνηστῆρσιν ὁμιλήσειεν ᾿᾽Οδυσ- 
σεὺς, ἔχων πήληκα καὶ ἀσπίδα καὶ δύο 

δοῦρε, πάντες τ᾽ ὠκύμοροι γθοίανα πι-᾿ 

κρύγαμοί τε. ἐνθάδε μὲν οὖν τοιούτου 
ὀφθησομένον ἀνδρείου καὶ μετὰ ὅπλων 
χρείᾳ" ἐπὶ δὲ οἴκῳ τῷ ἡμετέρῳ ἐνόησα 
πίνοντά τε τερπόμενόν τε. Ὁ. Ε).4 2 58. 
Πώυοντά τε τερπ. τε] Τὸν ἀγαθὸν πᾶς 
δείκνυσι καιρὸς, οἷος ἄν ἦ ἐν τοῖς ἔργοις. 
Μαϊρ. 2 59. Ἐξ ̓ Εφύρης} Κορίνθου, 
Ἔστι καὶ ἑτέρα πόλις Ἐφύρη ἡ ή λεγομένῃ. 

Βαγνετία. Β. Πόλις Θεσπρωτίας. δύο, 

δέ εἰσιν, ἥ τε Θεσπρωτικὴ ἡ νῦν καλου". 
μένη Κόρινθος ἡ τῆς Ἤλιδος, καὶ ἡ κατὰ 
τὴν Ἤπειρον. Ε.. Πόλεως Θεσπρωτίας., 
᾿Ἐφύραι δὲ τρεῖς εἰσίν" ἥτε ̓Θεσπρωτικὴ,, 

ἡ νῦν Κόρινθος, καὶ ἡ τρίτη Ἦλις. αἱρ., 
δ 5680]. β΄. 4.28. Παρ' Ἴλου] Τι- 
γὲς Ἴροι γράφουσι“. οὖς παῖς καὶ Πρόξε-, 

νος ἐν ᾿Ηπειρωτικοῖς Ἶρόν φησι Μερμές. 

ρου παῖδω. Ἠδ1]. ᾿Αγωτέρω μὲν γρά- 
ψανπξ λελύκαμεν τοῦ (801. τὸ τοῦ 
σταίη πήληκα καὶ δύο δοῦρε, ὅ ὕπέρ ἐστι 
τὸ πρῶτον ζήτημα. νῦν δὲ σκοπήσωμεν 
πὼς καὶ τὸ δεύτερον τοῦ, παρ' Ἴλου Μερ- 
μερίδαο. καί φαμεν οὑτωσὶ λύοντες, ὅτι 

ἀμφοτέρως (βοΓ. -ὦ) εἶχον τὸ θανάσι- 
μον φάρμακον, ὅ τ᾽ Ἴλος καὶ ὁ ̓ Αγχία- 

λος" καὶ εἰ ἦν ἀσεβὲς τὸ διδόναι, ἀσεβὲς 

ἦν καὶ τὸ κεκτῆσθαι" (1η5. εἰ δὲ μὴ ἀσ 
βὲς τὸ κεκτῆσθαι.) οὐδ᾽ ἀσεβὲς τὸ διδό- 
νῶι. ἀλλ᾽ ὃ μὲν Ἴλος οὐκ ἔδωκε, τοὺς θε- 
οὺς φάμενος εὐλαβεῖσθαι, ὃ δὲ ᾿Αγχίαλος 

ΒΌΤΤΜ. ὰ 

ΡΟΙΒ. -͵ 



Ἴλος τοὺς θεοὺς εὐλαβήθησαν. 

{18..1. 

ΕἾ ἃς ᾽ “» Ψ,- “τὰς Ν 2 δι ΠΝ 

ῴχετο γὰρ κακεισε θοης ἐπὶ νηὸς Ὸ ὑσσεὺς, 

ΟΔΥΣΣΕΙΑΣ Α. 26ο-----267. 20 

φζόο 

φώρμωκον ἀνδροφόνον διζήμενος, ὄφρα οἱ εἴη 
ἰοὺς χρίεσθωι χωλκήρεας" ὠλλ᾽ ὁ μεν. οὔ οἱ 

δῶκεν, ἐ ἐπεί ῥὰ θεοὺς νεμεσίζετο οἰὲν εόγτας" 
ἀλλὰ πατήρ οἱ δῶκεν ε ἐμός" φιλέεσκε γὰρ αἰνῶς" 
τοῖος ἐὼν μνηστῆρσιν ὁμελήσειεν Ὀδυσσεὺς, 265 

πάντες κ: ὠκύμοροί τε γενοίατο πικρόγωμοί τε. 

ὠλλ᾽ ̓ἥτοι μὲν ταῦτω θεῶν ἐν γούνωσι κεϊτωι" 

26ο. κἀκεῖσε] καὶ κεῖσε ὝΥ. 
σειεν) ὁμηλήσειεν Η. 

ἔδωκεν, οὐδὲ εὐλαβήθη πρὸς τὴν δόσιν ὅτι 
οὐδὲ τὴν κτῆσιν. οὔτ᾽ οὖν αὐτὸς οὔτε ὃ 

ἀλλ᾽ ὁ 

μὲν εἰς τὰς ἑαυτοῦ ἀνάγκας οὐκ ᾧετο εἰ 

ἐκέκτητο ἀσεβεῖν, τὸ δὲ ἄλλοις διδόναι 
πλημμέλειαν ἔχειν᾽ ὁ δ᾽ ᾿Αγχίαλος τῷ 
(5... τὸ) δοῦνα,; ᾿Οδυσσεῖ φίλῳ ὄντι, ὃν 
ἴσον ἑαυτῷ τιμᾷν τις ἐχρῆν, οὐκ ᾧετο 
πλημμελὲς εἶναι. ὧν (1η5. γὰρ) ἡ κτῆ- 
σις οὐκ ἄδηλος οὐδὲ ἡ τούτων μετάδοσις 
πλημμελὴς, εἰ φίλοι εἶεν οἱ λαμβάνον- 
τες" καθ᾽ (50. καὶ) ὧν ἥ κτῆσις εἰς τὰς 

ἀνάγκας οὐκ ἀσεβὴς, τούτων ἢ μετάδοσις 
τοῖς ἄγαν φίλοις οὐ γεμεσητή. διὸ τῷ μὲν 
Ἴλφ οὐ μεταδόντι ἀπολογία, ὅτι μὴ ἄγαν 
αὐτὸν εἶχε φίλον, τῷ δὲ ᾿Αγχιάλῳ μῶ 
ταδιδόντι οὐδεμία ἀσέβεια" φιλέεσκε γὰρ 
τὸν ᾽Οδυσσέα αἰνῶς. ΕΙ. ὦ. 261. Φάρ- 
μακον διζήμενος Προκατεσκεύασεν, ἵνα 
μὴ ζητῶμεν πῶς ἀπὸ μιᾶς πληγῆς ἀναι- 

ροῦνται οἱ μνηστῆρες. ἘΣ. Ο. νιν. 
Ὄφρα οἱ εἴη] Ζηνόδοτος, ὄφρα δαείη. ἐ- 
λέγχεται δὲ ἐκ τοῦ ἑπομένου, ἀλλὰ πα- 

τήρ οἱ δῶκεν. ΗΔ]. 5262. ᾿Ἰοὺς χρίς 
ἐσθαι} ᾿Εζήτηται πὼς ἐν τῇ ᾿Ιλιάδι οὔτε 
τοὺς ἥρωάς φασι (15. χρισθεῖσι) χρῆ- 
σθαι βέλεσι" τῶν γὰρ τοξευθέντων πολ- 
λοὶ σώζονται" οὔτε τὸν ᾿Οδυσσέα τόξῳ 
χρῆσθαί φασιν. ἀμέλει ἐν τὴ Δολωνίᾳ 
καὶ παρὰ Μηριόνου χρᾶται. τόξῳ ΓΝ 
460.) καὶ πάλιν, Τὸ δ᾽ οὔποτε δῖος Ὃ- 

261. 262. 264. βοι. 265. ὁμιλή- 

δυσσεὺς᾽ Ἐρχόμενος πόλεμόνδε ἡ ηρεῖτο (Οά. 
φ΄. 38.). ἐν δὲ τῇ ̓ Οδυσσείᾳ. καὶ περὶ 
τὰ χρισθέντων ἰὼν φησι, καὶ, Αὐτίκα 
καμπύλα τόξα καὶ αἰγανέας δολυχζβεύ: 
λους Εἱλόμεθ᾽ ἐκ νηῶν ((΄. 156.}" καὶ, Ἐὖ 
μὲν τόξον οἷ ἶδα ἐύξοον ἀμφαφάασθαι (9. 
215.) δῆλον οὖν ὅτι προκατασκευάσμαωτα 
τῆς μνηστηροκτονίας εἰσὶ καὶ τοῦ λέγειν, 
Ὄφρα μὲν αὐτῷ ἀμόνεσθας ἔσαν ἰοὶ, 
Τόφρ᾽ ὅγε μνηστήρων ἕνα γ᾽ αἰεὶ ᾧ ἐνὶ 
οἴκῳ Βάλλε τιτυσκόμενος, τοὶ δ᾽ ἀγχι- 
στῖνοι ἔπιπτον (χ΄. 1τ6.). ἦν γὰρ τὸ 
βέλος οὐ μόνον διὰ τοῦ σιδήρου ἀλλὰ καὶ 
διὰ τοῦ φαρμάκου ἀναιροῦν. ὅθεν οὐδὲ 
δέονται δευτέρας πληγῆς. Ε΄. Ὁ. 4263. 
Ἔπεΐ ῥα θεούς] Φασὶξβ, καὶ πῶς αὐτὸς 
κέκτητο εὐσεβὴς ὧν; ἀλλ᾽ ὁ μὲν Ἴλος εἰς 
τὰς ἰδίας ἀνάγκας οὐκ ᾧετο τὴν κτῆσιν 

ἀσεβὴ. Ἐ. Θεοὺς αἰὲν ἐόντας Δόξαι 
φέρονται περὶ τοῦ κόσμου, ὧν ἡ μὲν γενη- 
τὸν καὶ φθαρτὸν τοῦτον ὑποτίθεται ἢ Ἶ δὲ 
γενητὸν μὲν, ἄφθαρτον δέ" ἡ δὲ ἀγένη» 
τὸν μὲν, φθαρτὸν δέ" ἡ δὲ ἀγένητον καὶ 
ἄφθαρτον, ἧ ἧς δόξης φαίνεται εἶναι καὶ 

Ὅμηρος" διὸ καὶ τοὺς θεοὺς, ἤτοι τὰ 

στοιχεῖα, αἰὲν ἐόντας λέγει. Ἐ. 64. 

Φιλέεσκε γάρ] Καὶ οἶδεν ὅτι κατ᾿ ἐχθρῶν 
στήσεται (50Γ. χρήσεται). γυὶρ. 267. 
Θεῶν ἐν γούνασι] Ταὶς τῶν ἀστέρων κι- 
νήσεσιν, ἀπὸ μεταφορᾶς τῶν “γονάτων. 
ἀπὸ γὰρ τῆς τῶν ἀστέρων κινήσεως γί- 

κ ϑουίρίαπι ἱ ἴῃ Μοάϊο]. φησί: υοὰ τα ο ΠΟ οατθαῖ, 5ὶ ΗἩΟΠΙΘΓΟ ΒΕ ΠῚ τηδηΐδ 
σοποὶρὶδ8. 
ΒΟΌΤΤΜ. 

ἘἈδροβαϊ ἰδπηθη φασὶ, ΟΟἸ]α (8 4}1}5 Ἰοοὶβ, πιαχῖπιο δὰ τ. 47. υδὶ νἱά. 
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Ψ κεν πρό, ἐνον οὐΤοτισέτωι!, 

ΟΔΥΣΣΕΙΑΣ Α. 

οἷσιν ενὶ μεγάροισι" σὲ δὲ φράᾷξσθαι ὦ ὠνωγώ; 

ὑππῶς κεν ΘΟ ΉΡΕΝ ἀπώσεαι ἐκ μεγάροιο. 

εἰ δ᾽ ἄγε γὺν ξυνίει, καὶ ἐμῶν ἐμπάζεο μύθων, 
αὔριον εἰς ὠγορὴν καλέσας ἥρωας ᾿Αχαιοὺς, 

μῦθον πέφρωδε πᾶσι, θεοὶ δ᾽ ἐ ἐπιμάρτυροι ἔστων" 

μενηστήραις μὲν ἐπὶ σφέτερα. σκίδνωασθαι ἄνωχθι" 
μήτηρ δ᾽, εἴ οἱ θυμὸς ἐφορμᾶται γαμέεσθαι, 

ἦε καὶ οὐκὶ, 

270 

275 

ἂψ ἢ τῶι ες μέγαρον πατρὸς μέγα δυνωμένοιο. 

οἱ δὲ γάμον τεύξουσι, καὶ ὠρτυνέουσιν ἔεδγω 

269. ἐνὶ] ἐνοὶ Η. 

ξούς. 

νονται τοῖς ἀνθρώποις τὰ εἱμαρμένα. Ῥᾶὶ. 
ἢϊο οἵ δά νϑῖβ. 4οο. οόϑ. Ἤ κεν νο- 
στήσας) Καλῶς εἰς ἀμφιβολίαν κατ- 
ἔστησεν ἐπεγείρουσα τὸ μειράκιον. δῆλον 

δὲ ἐκ τῆς ἐπιφορᾶς, σὲ δὲ φράζεσθαι 

ἄνωγα, δηλονότι μὴ περιμένοντα ἐκεῖνον. 
Ἐ. ῷ. 270. Ὅππως καὶ μνηστῆρας 

ἀπώσεαι) Τὸ τὴν ᾿Αθηνᾶν παροτρύνειν 
τὸν Τηλέμαχον εἰς ἀποσόβησιν τῶν μνη- 
στήρων οὐκ ἄλλο αἰνίττεται ἢ ὅτι ᾿Αθηνᾷ 
λέγεται ἢ φρόνησις, ὑπὸ δὲ τῆς οἰκείας 
φρονήσεως ὁ Τηλέμαχος παρωτρύνθη τοὺς 
μνηστῆρας ἀποσοβῆσαι. Ἐ. 4272. 
ριον} Ψιλωτέον τὸ αὔριον" ἢ γὰρ αὐ δί- 
φθογγος πρὸ συμῳφώνου ψιλοῦται, αὐλὸς, 

αὔρα" αὔω τὸ φλογίζω" αὕω δὲ, τὸ ξη- 
ραΐνω, δασύνεται. ΕἸ. 

“ἔχη μαρτυροῦν τὸ πλῆθος τῶν ἐκείνων δι- 

καίων κολάσεων. ὦ. 275. Μητέρα δ᾽ 
εἴ οἷ] Τῇ ἀρχαίᾳ συνηθείᾳ ἐγέγραπτο 
μηρ΄. τοῦτο ἀγνοήσας τις προσέθηκε τὸ 

α". Ἢ στικτέον, μητέρα δὲ, ὑποκρινό- 
μενον τὸν διασκεπτόμενον. τὸ μὲν ἀκό- 

Εἰς ἀγορήν] Ἵνα 

270. κεν] κε Η. ὙΥ. οἵ τηῇ, 295. 
273. ἐπιμάρτυροι] ἐπὶ μάρτυροι Η. 

272. ᾿ΑχαΙΞ 
275. ἤοι, 

εν Ν ᾿ λουθον ἦν οὕτως" μητέρα δὲ, εἴ οἱ θυμὸς 
5 -“ ,ὔ ϑυδι ἂν ὃν Ε ἈΝ ἐφορμᾶται γαμέεσθαι, αὐτὴ ἀπίτω ἐς τὸ 

΄ Ε Ἀ “Ἃ ε 7ὔ 2.2 ε μέγαρον. οὐ γὰρ ἄν ἑτοίμως ἐδέξατο δ᾽ 
νεανίσκος ἐκδιῶξαι τὴν μητέραϊ. Εἰ. Ο, 

Ε΄ ΕῚ ἢ Η Ν' ὁ ἢ -“ - 276. ΑΨ] Οπίσω Καὶ ᾿ἀπροκοιεῆν τύῦεαι 
9, ΄ςῸ ΄-Ὃῳ "-Ὁ "Ὁ ὑπις, καὶ συγκοπῇ τοῦ επς, καὶ τροπῇ τοῦ 

5» ιν Ὁ Ν 5 Ε 

ο εἰς α, καὶ τοῦ π καὶ ς εἰς Ψ, ἄψ. Β. 

᾿Επίῤῥημα συντακτικὴν καὶ καιροῦ παρα- 
στατικὸν, πάλιν, εἰς τοὐπίσω, καὶ ἐκ 
δευτέρου. Κις. ΒΑΙΏ65. Μέγα δυνα- 

-Ὁ νρα ς μένοιο] Ἔν τῷ γάμῳ τῆς θυγατρὸς, οἷον 
ιἾ ΕἸ ᾿, Ε᾽ Ἀ ᾽ὔ » ͵7 

πολλὴν οὐσίαν ἔχοντος καὶ μέγω ἰσχύον- 
-"ὉὮἝὉ 7 

τος εἰς τὸ ἐκδοῦναι. ᾿ἙΕδνα δὲ λέγει τὰ 
- Ά 7 7 ᾿ Ν, ὧἱ Ν ὑπὸ νυμφίων διδόμενα παρὰ τὸ ἕδραν καὶ 

Ν -“ - ͵ὔ Ν Ν 
παραμογὴν προξενεῖν τῇ νύμφῃ. τὰ δὲ 
ΑΛ, 7 ΄  Κγὼ " , ὑπὸ ποτρώων κειμήλια “. ἐὗνα τὰ διδό- 
μενῶ δῶρω ὑπὸ τοῦ γαμοῦντος τῇ γυναικί" 

φερναὶ δὲ τὰ ὑπὸ τῆς γυναικὸς, παρὰ τὸ ὁ ἢ 
φέρειν εἰς εὐνήν. Ε. ὦ, “477. Οἱ δὲ᾿ 

΄ -“ ε ε Ν ΄ γάμον] Συνεκδοχικῶς οἱ περὶ τὸν πατέρα 
Ν καὶ τὴν μητέρα ᾿Αστεροδίαν. ἀδελφοὶ δὲ 

αὐτῆς Πολύμηλος, ᾿Αμάσικλος καὶ Λαο- 
Ἱ ω- φΦ;- 

δίκη! Εἰ, "Ἐεδνα] ᾿Απὸ τοῦ ἥδω, τὸ εὖ- 

Β Ἡπουδαια ΡοΟΥβοη. οχ Ηδ1]. 6 400 50. " ἰδία σοι ρθη) μῆρ΄ Θποίΐδίι δδῦ: ΡΓῸ -. 
410 ΒΟ Ια τη νῸ]ρ. (ᾳποα ργοσοαϊζ τι55΄ . δᾶ ν. διασκεπ'τόμενον) ΡΟΓΡΘΓΒΘ ΘΧΠΙροῖ μη-- 
σέρα ἀνσὶ τοῦ μῆτερ. ΒΑΓ ΘΒῖι5 νΘΓῸ ἢ οἷο ἀπᾶς οὐ μῆτερ ἀντὶ τοῦ μήπηρ. ΟἿ. Ξαρία ὦ 
Δαν. 52. Ἐκ ΑΤΩΒΙΌΒΙΔΗΪ5 οοαά, Ἰοσο Βογιιπι οὐπδητπο Μαῖτ5 ρτούα] δ γοσθὰ ΓΑλλως, 
4851 ἃ νΘΥΠῸ τοῦτο ΠΟν τ Τ ΒΟΠΟ] τ πο ροΓοί. ΒΌΤΤΜ. 

1 Μρη5 δῃδγιγδίουβ οδύ, ΜΊΠονδιη, 485 γο] που αἴσογο, γιαέγεγν αἰηιϊέξο, βουταο- 
ΠΘΠ 50 ΟΟΙΤΙΡΘΓΘ, οἵ, “δὶ ργϑοοάδς ποι παν 5», ΡΟΓΡΌΓΟ ἰΐα, αὐτὴ ἀπίτω. 
ΒΟΌΤΤΥΤΜ. 

κ᾿ Ἐπβίδίῃ. σὰ δὲ ἀπὸ τῶν πατέρων ἐσιμείλιω (οχ Π. ἡ, 147.) 864 κειμήλιω γορϑεϊξαπη 
εἴϊατη ἴῃ 56Π0]. ον τιπὶ σοα(. δα β΄; 195. Ὁ] ἴῃ 5680]. νῸ] ρ΄. οϑύ μεΐλια. 

ὁ νὰ. δα δ, χ07η.. ΒΌΤΤΥΜ. 
ΒΌΤΊΤΜ.. 



ἘΠῚ ΒῚ11- ΟΔΥΣΣΕΙΑΣ Α. 278---280. ΘΙ 

πολλῶ μάλ᾽, ὅσσα ἔοικε φίλης ἐπὶ παιδὸς ἕπεσθαι. 
σοὶ δ᾽ αὐτῷ πυκινῶς ὑποθήσομαι, αἴ κε πίθηαι" 
»η᾽ ἄρσως ἐρέτησιν ἐείκοσιν, ἥτις ἀρίστη, 280 

ἔρχεο πευσόμενος πατρὸς δὴν οἰχιομένοιο' 

ἥν τίς τοι εἴπησι βροτῶν, ᾿ ὄσσαν ὠκούσης 

ἐκ Διὸς, ἥτε μάλιστα φέρει κλέος ἀνθρώποισι. 

πρῶτα μὲν ἐς Πύλον ἐλθὲ, καὶ εἴρεο Νέστορα δῖον" 
κεῖθεν δὲ Σπάρτηνδε παρὰ ξανθὸν Μενέλωον᾽ 285 

ὃς γὰρ δεύτατος ἤλβεν ᾿Αχαιῶν χαλκοχιτώνων. 
εἰ μὲν κεν πατρὸς βίοτον καὶ γόστον ἀκούσης, 
ή τ ἂν, τρυχόμενός ὍΝ ἔτι τλαίης ἐνιαυτόν" 

εἰ δέ κε τεθνειῶτος ἀ ὠκούσης, μηδ᾽ ἔ ἔτ᾽ ἐόντος, 

278. ἕπεσθαι] ἕδεσθαι, Ἡ. 
282. βείπῃσι. 284. δῖβον. 
8ιρτα αὐ 93. ΡΟΝ 5. 
γνάθον Η. ΡΟ Β. 

τεθνηῶτος ΘΧ Θῃηιθηά. Η. Ὑ΄. 

φραίνω, τὰ ἡδονὴν ἐμποιοῦντα. Β. Δῶρα 
τὰ διδόμενα ὑπὸ τοῦ γαμοῦντος τῇ γα- 

΄, " δὲ " ἔεὸ Χ Ἀ μουμένῃ. εἴρηται δὲ τὰ ἔεδνα τὰ τὴν 
ἕδραν καὶ παραμονὴν προζξενίζοντα τῇ 
νύμφῃ. δ΄α!ς. Βαῖηθθ. Οἵ, 5.}ο]. 
276. 278. ἝἭπεσθαι) ᾿Ακολουθεῖν. 
Ηδι]. 270. Σοὶ δ᾽ αὐτῷ] Τὰ μὲν 
γὰρ πρῶτα περὶ τῆς κτήσεως ἦν καὶ 
τῶν μνηστήρων καὶ τῆς μητρός" τὰ δὲ 
ἑξῆς πρὸς αὐτὸν μόνον, ὅσα ἔμελλεν 
ὠφεληθήσεσθαι ἐκ τῆς ἀποδημίας συντυ- 
χῶν τοῖς πρεσβυτέροις ἀνδράσι. ΒΕ. Ο. 
283. Φέρει κλέος] Τὰς γὰρ φήμας εἰς 

Δία ἀναφέρουσιν. ἔνθεν καὶ πανομφαίου 
Διὸς εἰς ὃν πᾶσα φήμη καὶ κληδὼν ἀνα- 
φέρεται" ὕσσαν δὲ τὴν ἐκ θεῶν κληδόνα 
περὶ ἀγνοουμένων. Ἐ. Ἥτε μάλιστα 
φέρει] Κληδόνα καὶ φήμην περὶ ἀγνοου- 
μένων. Κλέος] Νῦν κληδόνα τουτέστι 
κλέος καὶ δόξαν. νυ ρ. 284. Πρῶτα 
μὲν ἐς Πύλον} ΕΤΝ, αὐτὸν παἰδευθη- 
σόμενον, καὶ ἅμα ἔνδοξον γενόμενον, ἐπεὶ 
διὰ πατέρα ἀπεδήμησεν. γὰρ. Πέμ- 

᾿ς πειὶ αὐτὸν πευσόμιενον παρὰ τοῦ Νέστο- 
βοφ᾽ οὗτος γὰρ εἶχε τὴν ἀπὸ γήρως ἐμ- 

10. Μενέλαβον. 
287. ἀκούσῃς] ἀκούσεις ΘΧ Θῃηθηά. Η. 

Ῥυΐπιο ογαΐ ἦ τ᾽ ἂν, πιιπο οϑί εἴ τ᾿ ἄν οχ διηθηά, Η. 

10. Βέξοικε. 280. ἐξείκοσιν. 
285. Σπάρτηνδε] Σπάρτην τε Η. νἱάο 

2806. δεύτατος] δεύτερος ΡΙῸ γν. 1, δ 

288, 
280. τεθνειῶτος] 

πειρίαν" εἶτα εἰς Σπάρτην πρὸς Μενέ- 

λαον οὗτος γὰρ ἀπὸ τῆς ὀκταέτους πλά- 

γῆς ἐπανεληλύθει νεωστί" κοινῶς δὲ δοξα- 
σθησόμενον διὰ τὴν ἀναζήτησιν τοῦ πα- 
τρός. Ἐ. Τῆς ᾿Οδυσσείας οὐκ ἐχούσης 

ἐξ αὐτῆς ποικιλίαν ἱκανὴν, τὸν Τηλέμα-. 

χον ἐξελθεῖν εἰς Σπάρτην καὶ Πύλον ποι- 

εἶ, ὅπως ἂν τῶν Ἰλιακῶν ἐν παρεκβάσεσι 

πολλὰ λεχθείη διά τε τοῦ Νέστορος καὶ 
τοῦ Μενελάου. Ε'. Παιδευθησόμενον αὐ- 
τὸν ὡς Νέστορα πέμπει. Περὶ δὲ τῆς 

ἀποδημίας Τηλεμάχου εἴπομεν (15. εἰς 
τὸ), Πέμψον δ᾽ ἐς Σπάρτην τε (93. ) καὶ 
νῦν δὲ λεκτέον ὡς ὑπόθεσιν αὐτὴν πεποί- 
κεν ὃ ποιητὴς ποικιλίας λόγων καὶ ἐξ- 

ἀλλαγῆς ἰδεῶν, ἵνα μὴ μονότροπος ἢ ἢ 

τῆς ποιήσεως ὃ τρόπος. Ὁ. 285. Κεῖ- 

θεν δ᾽ ἐς Σπάρτήν τε] Πῶς εἰς Σπάρ- 

τὴν. ἐλθὼν οὐ συντυγχάνει Ἰκαρίῳ; ἢ 
ἐπεὶ (- ἐκείνου) καθ᾽ Ὅμηρον ἐν Ἰθάκῃ 
ὄντος, ἢ ἀπέχθονται αὐτῷ αὐτός τε καὶ 
ἡ μήτηρ ἀναγκάζοντι αὐτὴν γαμηθῆναι, 
ὡς αὐτή φησι, Μάλιστα δ᾽ ὀτρύνουσι το- 

κῆες Γήμασθαι (τ΄. 158.) Ε.Ω. 280. 
Εἰ δέ κε τεθνειῶτος] Ἐναντίον τοῖς προ- 
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νοστήσας δὴ ἔπειτώ φίλην ες πατρίδα γαίων, 

ΟΔΥΣΣΕΙΑΣ Α. σ9 9 ἘΞΌΝ: 1118.11. 

200 

σημά τέ οἱ χευσαι, καὶ ἐπὶ κτέρεω κτερεΐζαι 

πολλὰ μάλ᾽, ὅσσο, ἔοικε καὶ ἀνέρι μήτέρω δούνωι. 

αὐτὰρ ἐπὴν δὴ ταῦτα τελευτήσης τε καὶ ἔρξης, 

φράζεσθαι δὴ ἔ ἐπειτῶ κωτῶ φρένα καὶ κωτὼ θυμὸν, 

ὅππως τρλή μνηστῆρας ἐνὶ μεγάροισι τεόισι 295 

κτείνης, Ἴε δόλῳ, ἤ ἀμφαδον' οὐδέ τί σε χρὴ 

γηπιώας, ὀχέειν, ἐπεὶ οὐκ ἔτι τηλίκος ἐσσί. 

ἡ οὐκ ἀϊεις, οἷον κλέος ἔλλαβε δῖος Ὀρέστης 

πάντως ἐπ᾽ ἀνθρώπους, ἐπεὶ ἔκτωνε πωτροφονήω, 
ΕΝ 7 “ἢ ς »ῖ ΧΕ Ὁ ΟΡ 

Αἴγισθον δολόμητιν, ὃς οι πτώτερω Ἀλυτὸν ἐκτω; 3400 
Αν ΄ ͵Ζ ᾽ " ιν ἡ Ψ; ΄ 

κωὶ συ, φίλος, μώλω γὰρ σ᾽ ὁρόω νὸν τε ̓ ω "Ὁ 
“, 5 4 

τόρ τη ἐστ᾽. 
“ 7) ᾿ 9 
ἐὴμ τις σε Ἀώι ὁ ιγόνων εὖ εἴπη. 

αὐτὰρ ἐγὼν ἐπὶ νηῶ βοὴν κατελεύσομιαι ἤδη, 
Ἴδ᾽ ὁ ἑτάρους, οἵ πού με μάλ᾽ ἀσχωλόωσι μένοντες. | 
σοὶ δ᾽ αὐτῳ μελέτω, καὶ ἐμῶν εἐμπάζεο μύλων. 3905 

Τὴν δ᾽ αὐ Τηλέμαχος πεπνυμένος ἀντίον ηὔδον" 

ξεῖν᾽, ἥτοι μὲν ταῦτω φίλω φρονέων ἀγορεύεις, 

201. χεῦσαι] χεῦαι ὟΥ. 
202. Βέβοικε. 205. κεν] δὴ ΚΝ 
2908. ἢ] ἢ Υ. 
διηθη. Η. δ40ο. βοι. 
σομαι] καταλεύσομαι Ἡ. 

εἰρημένοις ὅπου μαντεύεται τὴν παρουσίαν 
αὐτοῦ. ἀναγκαίως ποικίλας ἐκφέρει τὰς 

γνώμας, ὑπὲρ τοῦ μὴ πάντα προσανέχειν 
. αὐτὸν τῇ ᾿Οδυσσέως παρουσίᾳ (Ὁ. ἐπαν- 
ἔχειν-----τῆς----ας). ἘΠ. Ω, Τεθνηῶτος 
διὰ τοῦ η. ΗΔ]. 291. Κτερέϊξον] 
Τὰ κάτω τῆς ἔρας νενομισμιένω τοῖς νε- 

κροῖς ἐπιτάφια, ἢ τὰ ἐναγίσματα, ἢ 
καθάρματα. κυρίως δὲ τὰ ἐπὶ τοῖς κτει- 

νομένοις ἐντάφια, ἀπὸ τοῦ ἱκετήριόν τι 

εἶναι. Ἐ. 204. Φράζεσθαι] Γενναίως 
χρῆται τῇ συμβουλῇ. οὐ γὰρ σπείσασθαι 
τοῖς μνηστῆρσιν αὐτὸν ἀξιοῖ καὶ τέρπε- 
σθαι τοῖς ἰδίοις ὅπως οἱ πολλοὶ ὑπ᾽ ἀργίας 

συμβουλεύειν εἰώθασιν, ἀλλὰ τιμωρίαν 
παρὰ τῶν ἀδικησάντων λαβεῖν. Εἰ. ὦ. 
207. Νηπιάας ὀχέειν (δ π]ρ,. νηπιάχοις 

ῃ ΟΥ̓́, δα γ΄. 303. στ} ΠΟΐ. 

10. κτερεΐξαι] κτερέϊξον γτο ν.]. Η. 

10. ἔλλαβε] ἔλαβε Ἡ. 
8402. ἔσσ᾽] ἔσο. 

204. ἀσχαωλόωσι] ἀσχολόωσ, Ἡ. 

10. οι. 

207. ὀχέειν] ὀχεύειν Θχ Θηγθηά. Η. 
10. δῖβος. 200. ἐπεὶ] ἐπεί ῥ᾽ 6 Χ 

10. ξείπη. 403. κατελεύ- 

ὀχεύειν)] Τὰ νέων φρονεῖν καὶ φέρειν" ἢ 
ὀχεῖσθαι ὑπὸ νεότητος, τουτέστιν ἄφρονα 
εἶναι. Ω. Ψα]ρ. Τηλίκος ἐσσί Τὸ ἐσσί 

͵7 » “Ψ Ὧ πα ἘΝ δέ δὲ 
γίνεται ἐκ τοῦ εὠω, ἐμ, ἐς. οὐδέποτε ὃὲε 

ῥῆμα μονοσύλλαβον βραχυκαταληκτεῖ 
.ὦν" ΩΣ 7, ,ὔ “ ͵7 Ν 

πλὴν τοῦ θές, δύς, ἕς. γίνεται δὲ προσ- 
Ψ -“ 

θήκη τοῦ ἑτέρου σ, ἐσσ. ἐπεὶ δὲ πάλιν 
λέξις "Ἑλληνικὴ οὐδέποτε καταλήγει εἰς 

δύο σύμφωνα τὰ αὐτὰ, προσθήκῃ τοῦ ε 
γίνεται ἐσσί. Εἰ. 

Ἔξ ὁμοίων ἢ τροπή. 
ΕΞ Ἑ »"» Ν κιν » ΄, 
ἐφ᾽ ἑαυτοῖς καὶ Πηνελόπην ἐμοίχευσαν 

208. Ἢ οὐκ ἀΐεις]. 
Ἧ Ὁ ῊΣΝ ᾿ . 

και οὔτοι γὰρ οσον 

καὶ τὴν βασιλείαν ἀφείλοντο. Ἐ. 2300. 
7 εἰ - Αἰγισθον] Οὐκ οἶδεν ὃ ποιητὴς τὸν Κλυ- Γ ; 

ταιμνήστρας ὑπὸ παιδὸς φόνοντῇ. ἘῚ. 
Ἶ .- Ἔκτα)] Πολλοὶ συστέλλουσι τὸ α τοῦ 
“΄ 7 5 Ν Ξ᾿ -“- 
ἐκτώ, νομίζοντες ἀποκοπὴν εἶναι τοῦ 

ΒΌΤΤΜ. 



18. 1.ὕ 

408. [ῷ. 

τὰ νυ]Ἱραΐα Ἰοοίίο. 

17. Ροϊκόνδε. 3210. ξβειποῦσ᾽. 

“τανε ὃ δὲ ᾿Αρίσταρχος ἐκτείνει. Ὁ, 
οϑ. Ὥστε πατήρ] Μιμούμενος πατρι- 
ν ξένον ἐπιτιμήσει ἐχρήσατο. ὁ δὲ συν- 
τῶς οὐκ ἐδυσιχέρωνεν, ἀλλὰ καὶ χάριν 
λόγεῖ. Εἰ. 413, Διδοῦσι] ᾿Απὸ τοῦ 

δῶ, οἶδε δὲ αὐτοῦ τὴν κλίσιν ὁ ποιητής" 
ὥρα μὲν οὐκέτ᾽ ὀνοστὰ διδοῖς (1]. «΄. 
64.}" οἶδε δὲ καὶ τὸ δίδωμι Ἐ;. Ο. 
864 Ὁ. : οἶδε καὶ τὴν δύναμιν.). 4316. 
ὥρον δ᾽ ὅ τοι καί μοι (815 τοχί. Βρα 6 
ΟΥΓΘοΐ.}}] Γράφεται, ὅτι κέν μοι. ῬαΪ. 
17. Αὔτις ἀνερχομένῳ)] Ὑποστρέφοντι 

ς τῆς ᾿Ιταλίας. νυ !ρ. 418. ἼΑΛξιον 

αι ἀμοιβῆς] ᾿Αξίως ἀμείψεται, ἢ τοὐ- 
ἀντίον παρ᾽ ἐμοῦ καλὸν δῶρον λάβοις ἄν, 
τε ἄξιον ἀμοιβῆς γενέσθαι. καὶ γὰρ 

᾿ ξενισθέντες ἐδίδοσαν δῶρα" Βελλερο- 

ς δὲ χρυσοῦν ποτήριον. (1]. ζ΄. 220.) 
» Ψυὶν. 420. ἤὌρνις δ᾽ ὡς ἀνόπαια] 
δος ὄρνιθος, ἢ ἀπὸ τοῦ ἄνω πέτεσθαι, ἢ 

πὸ τοῦ ἄνω ἔχειν τὰς ὦπας. Β. Ὁ μὲν 
ρίσταρχος ἀνόπαια προπαροξυτόνως ἀνα- 

ΥΟΙ,. 1. 

ΟΔΥΣΣΕΙΑΣ Α. 308---321. 

210. τε βδοιιηάμτῃ Ομ Η. 
εἰβομένη προσέφη γ. α«. ΟΧ Θηιθη. 864. ΠΊΔΠτ5 ΔηΤΙατι60 Η. ρυίπιο βουρία 

Βεα πος ἴῃ ομηηΐθιιβ ᾿οοἷβ ἸὨτο ]Πσθβ, ἈΡῚ ΘΠΊΘῈ- 

ἈΠΟ ΘΠ 51] οἰ ΤΟΥ πιθιηοτο. ΡΟΝ 5, 
3220. ἀνόπαια] ἀνοπαῖα. Κ΄. 

Ἂ ΒΟ 6 500], γα ]ρ. πλδῖο πῃ ΜοαΪΟΙ. ἀντὶ τοῦ. 

Ε 

99 

'ς ΤΕ πατὴρ ὦ παιδὶ, καὶ οὔποτε λήσομωι αὐτῶν. 

"λλ᾽ ἄγε νῦν ἐπίμεινον, ἐπειγόμενός περ ὁδοῖο, 
φρω λοεσσώμενός σὲ τετωρπόμενός τε φίλον κῆρ, 

ὥρον ἔχων ἐπὶ γήω κίης, χαίρων ἐνὶ θυμῳ, 
ιμῆεν, μώλω κωλὸν, ὁ τοι κειμήλιον ἔσται 

ᾧ ἐμεῦ" οἵω φίλοι ζέϊνοι ξείνοισι διδοῦσι. 
Τὸν δ᾽ ἡμείβετ᾽ ἔπειτω θεὼ γλαυκῶπις ᾿Αβθήνη" 

ῆ μ᾽ ἔτι νὺν κατέρυκε, λιλαιόμιενόν περ ὁδοιο᾿ 
ὥρον δ΄, ὅ, ττι κέ μοι δούνωι φίλον ἥτορ ἀνώγει, 

τις ἀνερχομένω δόμενωι οἴκόνδε φέρεσθαι, 
αἱ μάλω κωλὸν ἑλῶν" σοὶ δ᾽ ἄξιον ἔστωι ἀμοιβης. 

Ἡ μὲν ἄρ᾽ ὡς εἰποῦσ ἀπέβη γλαυκῶπις ᾿Αβήνη, 

νις δ᾽ ὡς ἀνόπωιω διέπτωτο" τῷ δ᾽ εἰὴὶ θυμῷ 
κε μένος καὶ θάρσος, ὑπέμνησέν τέ ἐ πατρὸς 

2310 

315 

420 

414. τὸν δ᾽ ἀπα- 

415. μή μ᾽ ἔτι] μηκέτι Κ'. 
421: ἔεὶ 

γινώσκει ὕνομια ὄρνιθος λέγων" ὃ δὲ Ἥρω- 
" τ τἶν δι Ὁ "» "“Ξ 

διανὸς ἀνόπαια ἀντὶ τοῦ ἀοράτως, ἵν᾽ ἢ 

οὐδέτερον πληθυντικὸν, ὡς τὸ Πυκνὰ μάλα 

στενάχων (1]. σ΄. 318.) διὸ καὶ προπε- 
͵ὕ Ἷ ε Ν 2. Βυ, ὰ Ἁ 

ρισπαστέον φησίν. οἱ δὲ, ἀνὰ ὁπὴν, ἢ καὶ 

καπνοδόχος καλεῖται. Καλῶς (κακῶς 

61. Μαἱ.} δὲ ὁ "Ηρακλείδης φησὶν, ἐν 

ταῖς ὁμοιότησι μὴ ἐπιφέρεσθαι τὸ ὄρνις, 
Ν ͵ », Ἀν “το δ ον θ 

τὸ κύριον. ἔλαθε γὰρ αὐτὸν τὸ, Ορνιθι 
᾿ -- » ΝΜ 

λιγυρῇ ἐναλίγκιος (11: ξ΄. )00.). “Ἀλ- 

λως. Οἱ μὲν ἀντὶ τοῦ, ταχέως ὥρμησεν. 

ἔστι γὰρ εἶδος ὀρνέου. οἱ δὲ προπαροξυ- 
τόνως ἀντὶ τοῦ ἀοράτως. οἱ δὲ ἀντὶ τοῦ, 
» Ν -᾿ὴ ,ὕ ὰ ΩΝ , ἀπὸ τῆς καπνοδόχου, ἣν ὀπὴν λέγουσι Φω- 

κεῖς. ἔνιοι ὃε ἀνὰ τοὺς" ὦπας ὅ ἐστι 

τοὺς ὀφθάλμους. Ἐ.. Ω. ΟΥ̓. ψας. 

421. Θῆκε μένος) Τὸ μένος ἐπὶ ψυχικῆς 
Ἷ ἤ Ἀ Ν ͵ δ'4, 

προθυμίας λαμβάνεται, τὸ δὲ θάρσος ἐπὶ 

τῆς ἀνδρείας. Διαφέρει δὲ θάρσος θρά- 

σους. τὸ μὲν γὰρ θάρσος εὔλογόν ἐστι 

παράστημα τῆς ψυχῆς, τὸ δὲ θράσος τοὐ- 

γαντίον. Ε. Ἔθηκε δὲ εἰς τὴν ψυχὴν 

ΒΌΤΤΜ. 
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Δ, 5. δον Α 

μῶλλον ἐτ 

ΟΔΥΣΣΕΙΑΣ Α. 5322--.320. 1,118. 1 

ε 7 

ἡ τὸ πάροιθεν ὁ δὲ, φρεσὶν ἡσι νοήσας, 
7 Ν ͵, ᾿" Ν ΔΨ θάμβησεν κατὼ θυμόν" ὀΐσσωτο γὰρ θεὸν εἶναι. 
ἂν Ἐξ α ν᾿ 2 7] 5 ͵ ΄ οι 

οὐτίκα δὲ μνήστηρως ἐπῶώχετο ἰσόθεος φως 
»"» Ρ] 5 Ε) ἐ ἶ ς Ἀ Γω 

Τόσι δ᾽ ἀοιδὸς ἄειδε περικλυτὸς, οἱ δὲ σιωπὴ 42 
ς ἍΝ ε 3. 93 “ 57 

εἰωτ᾽ ἀκούοντες" ὁ δ᾽ ᾿Αχαιῶν νόστον ἄειδε 
ὲ » ΕἸ “- ΕἸ ,, 

λυγρὸν, ὃν ἐκ Τ' ροίης ἐπετείλωτο Παλλὰς ᾿Αθήνη. 
ἰδιν Β΄ “- ΄ " ἂ, 

Τοῦ δ᾽ ὑπερωϊόθεν φρεσὶ σύνθετο θέσπιν ἀοιδὴν 
7 5 7) ᾿, Ὺ Ἕ 

κούρη Ικωρίοιο περίφρων [1Πηνελόπειώ 

422. φρεσὶ ῥῆσι. 
420. ᾿Αχαιξῶν. 

Ὁ ͵7ὔ ,ὔ ἣν Ἅ “Ὁ 

τοῦ Τηλεμάχου μένος καὶ προθυμίαν τῆς 
τοῦ πατρὸς ἀναψηλαφήσεως καὶ τοῦ 

’ -“ - ,ὔ 

φόνου τῶν μνηστήρων γῦν παρὸ “ὃ πρότερον. 
Ω. 4324. Αὐτίκα] Καλῶς τὸ αὐτίκα" 

ἡ "»" 

οὐ γὰρ ἔδει ἐγχρονίζοντα παρέχειν αὐτοῖς 
ὑποψίαν τῆς συνουσίας τοῦ ξένου. Ε;. ῬΑ]. 
425. ᾿Αοιδός] Οὗτος ὃ ἀοιδὸς ἀδελφὸς ἦν 

Χαρίου τοῦ Ῥ Κλυταιμνήστρας φδοῦ, συν- 
ἄρας ἀπὸ Λακεδαίμονος ᾿Ιθάκῃ 4. ἘῚ. 
326. Εἱατ᾽ ἀκούοντες] Δασυντέον τὸ εἵ- 

ΞῪΝ ͵ὔ 5 Ν Ἁ ᾿ 
ατο εῶτο γάρ ἐστι. τὸ δὲ, προσελθὼν 

-“ - - 

τηρεῖ αὐτοῦ τὸ πνεῦμα, ἕως εἵως, ἕνεκα 
- »ἊᾺΛ ΄ ον οΜΕς - εἵνεκα. οὐδὲ μάχεται τὸ εἵλως ἀπὸ τοῦ 

“ 
ἕλως (50 Υ. Ελος) γεγονός. οὐ γὰρ δισσὸν 

ἃ “ ΄ὔ 9 ΜΚ ο΄. 5 -»ν 

τὸ τῆς χρήσεως οὐδὲ ἐστι τις ἕλως, ἀλλ 

αὐτόθεν παρὰ τοῦ ἕλως (ϑ80Γ. Ἕλος) 

ἐσχημιατίσθη ποιητικῷ πλεονασμῷ ἵ. ἘΣ. 
Ω. 427. ᾿Επετείλατο] Φησὶν ὅτι ἡ 

-“ ΄ “ 

᾿Αθηνᾶ προσέταξε τῷ Φημίῳ ἵνα τὸν ἐκ 

ο΄ 14. ποῖ. δα τ63.: . ΒΌΤΎΜ. 

422. ὀίσσατο] ὀίσατο ὟΥ. 424. βισόθεο 

τῆς προνοίας νόστον τῶν ᾿Αχαιῶν εἰς οἱ 
ον - , κείαν ἀοιδὴν ἔχῃ ([. ἐνθῇ). οὐκ ἄλλο ἢ 

Ὁ δι Ἄ0 ᾽ “  Α 
τοῦτο αἰνίττεται ἢ ὅτι ᾿Αθηνᾶ λέγεται 

, νον Χ -Ὁ Ε ὥ ΄ 
φρόνησις, ὑπὸ δὲ τῆς οἰκείας φρονήσει 

-Ὁ ε ΄ Ἶ δ 56 Ἀ ͵ 
συνῆκεν ὃ Φημιος τὸ ἀείδειν τὸν νόστι 

τῶν ᾿Αχαιῶν. ᾿Αποροῦσι δέ τινες λέγον 
τες διωτί ὁ Φήμιος τοῦτο ποιεῖ; καὶ ταῦτ. 

- -“ “ῳ ] τῆς ἸΠηνελόπης ἐπὶ τὴ τοιαύτῃ ὠδῇ δακ 

γομένης. καί φαμεν ὅτι οἰκονομικῶς ὁ Φή 
μιος τοῦτο ποιεῖ δ ἵνα τῆς τοιαύτης ἀοιδὴ 

-“ ͵7 « ,ὔ 5 ιν -" 

τοῦ Φημίου ἡ Πηνελόπη ἀκροωμένη τοῦ οἱ 
κείου ἀνδρὸς μνημονεύῃ καὶ ἀποσοβῇ τοὶ 
μνηστῆρας. Ε. 328, Ὑπερωϊόθεν) Κω 
λύεται τὰ περὶ ᾽Οδυσσέως λέγειν ὃ ἄοι 

δὸς, ἐπεὶ τάχα ἀκούσας ὁ Τηλέμαχος οὐ 
Ἃ Ε ΄ » 4 τὁ 
ἂν ἐπεδήμησε (δογ. ἀπεδ.), καὶ οἱ ϑΨ 

στήρες ἀπηλλάττοντο τῆς Πηνελόπηι 

οὕτω δὲ ἡ πᾶσα οἰκονομία τῆς ὑποθέσεα 

διελύετο. Ὁ, 320. Πηνελόπεια) ὍὭσπε 
Ι 

, 

Ρ ΟΒδγίνιηι, ΟἹ ν δι ποβέχδα δ Π ΟΓΟ ΠῚ ΠΟΙ ΠΤ σοορίαπι πη Ῥοβίμοιηθυῖοῖβ, οαπὰ ΟἿΣ 
ΤἸ ΘΠ] δ᾽ 5άθπι ΠΟμ ἱηΐβ ποιηἷπ ἴῃ 50Π0]. δὰ γ΄. 267. σοπο!]!απάμπ βἷς ραΐο, εὐ ἢ 
ΡΓῸ Χαρίδημον στη ΕΣ δίαΠ 0 βου θαΐαῦ Χαριάδην, Ἰά αποα σοΟΠΙρΟ Πα Ϊο βοσϊρίυτῃ ἴῃ 1Ππ 
ΓΆΟ1]6 011. Νδιη Χάριος οἵ Χαριάδης Πομηἶδὶ ΔΌΡΙΟΧ ἔογπηα θϑὺ οὐαβάθηι ποιηϊηΐβ ἃ 
Θέσσιος οἴ Θεσπιάδης οἵ 5τα 1 106 Ὁ τη] 4114. ἨΕΙΝΕΙΟΘΗ. ᾿ 

 ΙτἸὩπ|0 Πηνελόπη; τπιὖ πάη ἸρίτωΣ οἵ ΟἸγ οι  Ποβίν ἈΠ) ΒΟΤΌΓΕΒ. ῬΑ Γ6165, ἅπὸ Γᾶ 
[68 ΘΔ ΠίΌΓΟΒ ΓΔΟΘἀθηοπθ, Αἰ το 1Π]ὰπὶ ἴῃ ΠΠΔΟΔΠῚ Δ] πη. ΜΎΟΘμα5 βθουα8 μῳ 
ὙΊάο ἀπιρ]ογα ἴῃ 50 Π0}115 δα γ΄. 267. αὐ ρτο Οματῖο Ομαγίοριμηη ἀϊοϊα τη ΟἸγίϑιηπς, 
ϑΐγϑε σδῃζογΘΙη, οἵ ργεθΐθγθα ἅπ0 4118 δ᾽ υβάθηι ποηηΐπᾶ ᾿ηγθηΐθβ, ΒΌΤΤΜ. Ν 

᾿ ἘΧ ρμϑύνϑυβα Ὠυ7115 Β6Π0}}} ογαίίοπο Πΐο η 8] 15Οα Π 16 56 Πδι15 δῦ δ] ]οἱθηπ5. ἭΣἢ 
ΤΠΟῺ βΊ ΠῚ εἰ ΔΕΡΘΙΊΙΠΣ ΠΟῺ ΔΘΠΉΪ ΓΟ ηἶδὶ ὉΡῚ ροοῦοα 511} δοΐαϑὶβ Π ογοο 6, ἘΠῚΠ εἵαπε 
εἵως, εἵνεκα, Νοημθ δάνογβασὶ μαΐο τορι] γοςοπὶ εἵλως: ἉΠΔΙΏΥΙΒ. ΘΠ} ἢδ6Ὸ ΠΟΗ 6; 
8110 6156 1} θη 5118 γόσάθι]ο ἕλως ργοσποίίοπο ἔποία 5ἰΌ, ἀθυϊναυὶ [άπηθη ΠΠ|Π8πὶ αὉ πὸ 
τηΐηθ υΓὙ15 Ἕλος, ἴΐα αὐ 6Χ Ποο 5ίδίπι, ΡΙΘΟΠΆΒΏ1Ο 110 41185 ροθίϊοο, ξουπηδίαπι 518 ἃ 
ΡΟΙ] τίνα μη εἵλως. ΟΟμΕ, Τ,οχ. ἄς βρί τὶς, ΨνΆ]οΚ. ρ. 24οὅ.Ὠ ΒΌΤΤΜ. Ι 

"Η. ς. Ῥμριηΐμβ, 6 ΘΟ51}10 ΗΟ οΥΪ δα ΘΟ πΟπ δα Οαἄγϑβθῶ βροοϊδηίο, ἴΐα ἐοῖτ 
Νᾳ ἔογίβ φογγῖραβ ὁ ποιητὴς τοῦτο ποιεῖ. ΒΌΤΤΜ. 



118, 1. 

λίμακω δ᾽ ὑψηλὴν κατεβήσατο οἷο δόμοιο, » Μ 

ΟΔΥΣΣΕΙΑΣ Α. 330ο----342. 9 

330 

ὑκ οἴη, ὥμω τῆγε καὶ ἀμφίπολοι δύ᾽ ἕποντο. 
δ᾽ ὅτε δὴ μνηστήρως ἀφίκετο δίω γυναικῶν, 

τῇ ῥῶ πωρὼ σταθμὸν τέγεος πύκα ποιητοῖο, 

γτώ παρειάων σχομένη λιπωρὼ κρήδεμνα" 

ὑμφίπολος δ᾽ ἄρω οἱ κεδνὴ ἑκάτερθε παρέστη: 3395 

κρύσασα δ᾽ ἔπειτα προσηύδω θέον ἀοιδόν" 

Φήμιε, πολλὰ γὰρ ἄλλω βροτῶν θελκτήριω οἶδας, 
᾿ 

΄-ν ὩΖ “ 

ογ᾽ ἀνδρῶν τε θεῶν τε, τά τε κλείουσιν ἀοιδοί" 
57) 7 ς Ν -“ 

ὧν ἐν γε σφιν ἄειδε πωρήμενος" οἱ δὲ σιωπή 
ΕῚ ᾿. Ξ: 7 ἣν. “ἃ 289 μΑρη 

“γὸὼν σπιγοντωῶν᾽ τῶυτῆς δ οστοσ ῦυξε ὠοιδῆς 340 
»ἍὝ ῳ “. πον ΄ 7 ὉὋ" 

λυγρῆς, τε μοι αἰεὶ ἐνὶ στήθεσσι φίλον κήρ 
3 ΄ 7 

εἰρει" ἐπεί με μάλιστα καθίκετο πώθος ἄλωστον" 

430. κατεβήσατο βοῖο. 
48. Ρέργ᾽. 
αὖ Ἡ. ἀπόπανε Υ. 10. βοῖνον 

ν ἀρχῇ τῆς Ἰλιάδος τὸ περιμάχητον πρόσ- 
πὸν Ἑλένης ἐνεφάνισεν ἡμῖν ὃ ποιητὴς 
ὕτω καὶ νῦν τὴν περιμάχητον σωφροσύ- 
ἣν Πηνελόπης. καὶ Ἑλένη γὰρ ἐπιφοιτῷ 
ᾧ ἀρίστῳ (Οἀ. δ΄. 121.), καὶ ᾿Αρήτη 
οὺς Φαίακας οὐ φεύγει (η΄. 141.) ΕἸ. 
δ. Δεν βουϊθιῦ ἴῃ οοά. ΨΝΊμα. ς. 
οδὲ ἔτη νϑύβιιηι ἸθρῚ ἰδίπιπι : ἢ Ἐξ 
ὁσὶν ἐκβεβαῦϊα τριδάκτυλος ἐξεφαάνθη. 
,30. Κλίμακα δ᾽ ὑψηλήν] Καὶ πῶς ἤρ- 
τὸ πρὸς ἐραστάς ἀλλ᾽ ἐνικᾶτο τῷ διὰ 
ἧς ̓ Οδυσσέως μνήμης πένθει, καὶ παίειν 
ἰλλὼς τὸν ἀοιδὸν οὐκ ἐδύνατο. ἄλλως τε 
ερὶ τὸν ἐχέφρονα πόσιν φιλόστοργον ἦθος 
'ποδείκνυσι, τῶν ἐραστῶν ἕκαστον ἐκπαι- 
εὔουσα πρὸς σωφροσύνην. οὐ γὰρ ἁπλῶς 
᾿άσασθαι τὴν γυναῖκα τοῖς μνηστῆρσιν 
ῥριστο, ἀλλὰ νόμῳ γαμεῖν τὸν ἀρεσκό- 
(εγοὸν αὐτῇ. Ἐξ, Ὁ, Κατεβήσετο (5ϊςο 
ἢ 6. δηΐ. ὩΟὴ -ατο)) Κατῆλθεν. 

ΔΆ, δῖτα, 

430. παρήμενος] παρείμενος Ἡ. 
435. βοι. 437. βοῖδας. 

340. ἀποπαύε᾽] ἀπο- 

νυν. 434. ΓΛντα παρειάων] Τὸ, ἄντα 
παρειάων σχομένη, οὐ πάρεργον, ἀλλὰ 
δηλαδὴ καθελοῦσα τῆς κεφαλῆς μετὰ 
χειρῶν εἵἷλε᾽ καὶ ἄλλως παρ᾽ ᾿Οδυσσέως 
ἔμαθε κρύπτειν ἐν συμποσίοις τὸ δάκρυον. 
ἀλλ᾽ οὐδὲ ἃ τῆς στάσεως τῶν θεραπαινῶν 

ἡ κατάστασις ὑποφαίνει τῆς δεσποίνης 
τὴν κατάστασιν. (βοΘααπιηΐι νοῦθᾶ 
τουτέστι προκαλυψαμένη κ. τ. Δ. 4 
ν᾽ δ ποχ ἴῃ βοῃο]ο οοά. Ω.} Ε᾿. Τὸ 
δὲ ἄντα παρειάων οὐ πάρεργον οὐδὲ ἕτε- 
ροῤῥεπές" ἀλλὰ πρὸ τῶν παρειῶν παρα- 

σχοῦσα, τουτέστι προκαλυψαμένη τῷ κα- 
λύμματι τοῦ προσώπου, φησὶν ὃ ποιητὴς, 
καὶ πρὸ τῶν λόγων σωφροσύνην αὐτῆς ἐκ- 
φαίνων. . 437. Οἶδας] Τὸ (βοτ, τῷ) 
οἶδας οὐκ ἐχρήσατο.---- ηνόδοτος γράφει 

εἴδεις, καὶ ᾿Αρίσταρχος οὐ δυσχεραίνει τῇ 
γραφῇ. Ηδγ]. 440. Ταύτης δ᾽ ἀπο- 
παύε᾽ ἀοιδῆς) Δέδιε γὰρ μὴ θάνατον 

ὁ ΜοΥΒαΒ ἰδίθ, αὶ ποβοῖο απ σαι ἴῃ ἰοχίαπι ΥἹπα. 5. 56 ἰπβιηπανὶϊ, νἹἀοι 6556 
Ἰϊουλιβ οούατν ροδίαγιπι αὶ Ηοπιογὶ σϑτιηΐμδ ἴὰ ἡΟΟΌΪ ΔΆ Θο ΒΘΓΠΊΟΠΘΠῚ {ΓΑ ΠΒΕΟΓΙΩΔΓῸ 
ὉΒδθδηΐαγ, 'ΓΆΪΘΠ οαΐπὶ ποῖ ἀράροοθαϊ, 46 Ῥομοῖορθ, αὰδὸ ἀπδθ8. ΤΆ Π.}}18. ἰπηΐχα 
οἰ ττυλὰ οὗ ἴῃ ἶρδβο ᾿ἰπιῖπο οομδυϊϊον αι, ἀἴσογο Ἐξ σοσὶν ἐμβεβαῦϊα τριδάκτυλος ἐξεφαάνθη. 

ὰ ἀλλ᾽ οὐδὲ----ἢ κατάστασις, ᾿π16}1. πιάρεργος 6 ΒιροΙοΥ 08, οἵ ροβὶ ὑσοφαίνει ἴη8. γάρ. 
ΌΤΤΜ. 

πιὰ 



90 ΟΔΥΣΣΕΙ͂ΑΣ Α. 343--τι 56. Ω1ΒῸ ΠῚ 

τοίην γὰρ κεφαλὴν ποβέω, μεμνημένη αἰεὶ ᾿ 
ἀνδρὸς, τοῦ κλέος εὐρὺ καθ᾿ Ἑλλάδα καὶ μέσον ΓΑργος. ᾿ 

Ν π ἐδ ΄ ΄ 5 3 Τὴν δ᾽ αὖ Τηλέμαχος πεπνυμένος ἀντίον ηὔδα" 345 
μῆτερ ἐμὴ, τί τ᾽ ἄρ᾽ αὖ φθονέεις ερίηρον ἀοιδὸν 
τέρπειν, ὅππή οἱ νόος ὄρνυτωι ; οὔ νύ τ᾽ ἀοιδοὶ 
αἴτιοι, ἀλλώ ποθι Ζεὺς αἴτιος, ὅστε δίδωσιν 
ἀνδρώσιν ὠλφηστῆσιν, ὅπως ἐθέλησιν ἑκάστῳ. 

᾿] Εν ΕῚ “Ἢ ὧν “" 5. .λ. ᾿ τούτω οὐ νεμεσις, Δωανώων κακὸν οἶτον ὠείδειν 359 
τὴν γὰρ ἀοιδὴν μᾶλλον ἐπικλείουσ᾽ ἄνθρωποι, 
ἥτις ἀκουόντεσσι νεωτώτη ὠμφιπέληται. 
σοὶ δ᾽ ἐπιτολμάτω κρωδίη καὶ θυμὸς ἀκούειν' 
οὐ γὼρ Οδυσσεὺς οἷος ἀπώλεσε νόστιμον ἦμαρ 
3 Ζ εἶ 27 »“ , εν Τροίη, πολλοὶ δὲ καὶ ἄλλοι ῴφωτες ὕλοντο. 
- 2 " μ-π »"» "“ »ϑ ΓΩΣ 9, 

ῶλλ εἰς οἱκον ἰουσὼ τῷ σαυτῆς ἔργω κόμιζε, 

246. ἂρ' αὖ] ἄρα ν. 

4506. βοῖκον. βέργα. 

᾿Οδυσσέως ᾷἄσας ἀναπτερώσῃ τοὺς μνη- 
στῆρας. Εἰ. 444. Καθ Ἑλλάδα] Ἑλ- 
λάδα τὴν Θεσσαλίαν φησί. Ἑλλὰς γὰρ 
πόλις Θεσσαλίας" Φεύγων ἔπειτ᾽ ἀπά- 

γευθε καθ᾽ Ἕλλάδωα χ (1]. «΄.. 474. 5. 
478.) Ε. 446. Φθονέεις] Λαμβάνεται 
ἐπὶ τοῦ λύειν (861. κωλύειν αχ Ἐπιϑί.) 
καὶ μέμφεσθαι. γράφεται δὲ καὶ φθο- 
νέεις ἀντὶ τοῦ συνετίζεις Υ. ἘΣ. ᾿Ἐρίηρον 
ἀοιδόν] Τὸν ἄγαν εἱρμόζοντα τὴν φωνὴν 
αὐτοῦ πρὸς τὸ μέλος τῆς κιθάρας. ἘΙ. 

340. ᾿Αλφηστῇσιν] ᾿Επινοητικοῖς, ἐφευ- 

ρετικοῖς, ἀπὸ τοῦ ἀλφῶ, τὸ εὑρίσκω (οοά. 
Β, ψηλαφῶ), ἀφ᾽ οὗ καὶ τὸ ἄλφα. Β. 
Ἐς, 252. Νεωτάτη ἀμφιπέληται) Περί 

τινῶν λέγεται συντελεσθῆναι. νυ]ρ. 
353. ᾿Ἐπιτολμάώτω)] ὝὙπομενέτω. διὰ 
τῆς τόλμης ὑποφαίνει τὸ τοῦ πάθους μέ- 
γεθος. ἘΞ. 5354. Ὃ γὰρ ᾿Οδυσσεύς] 
Ὡς πεπαιδευμένος ὑπὸ τῆς ᾿Αθηνᾶς ἤδη 

καὶ συμβουλεύει τῇ μητρὶ, οὐκ ἐξαίρετον 
[ 

ἡ Μυϊραίαγ 101 δ “Ἑλλάδος εὐρυχόροιο: ὨΟΒίοΙ ΠἰδΙ ΤΟΙ ΟΥΙζου τϑοϊίαΐ, μαθυϊέ καί 
Ἑλλάδα καλλίγυναικα, ΒΌΤΤΜ. 

Υ ψιάοίυγ πο νΘ θα ΡΟΒΙ [1 ΠΔ 6556. Β56Π511 ΓΟΡΙΘΠΘΠΘΠαϊ, οαβο ραηαὶ, βίοι σώ ἢ 
γίζειν, Υ ἀγίατη. δαΐθι Ἰθοί Ομ. ἔιῖ556. ογοο φρόνέεις, φιοα ἐγαηϑι να γ6] οδαδαθνι 
ἘΒΌΓΡ ΑΙ ΡΟΐ1586 ΘΟ ΒΟ θδηΐ Πἱ ρΓΑΠΊΠΙΔΙΟΪ. 

: ἤοοῦ οχ Ἡλι οῖᾶῃο αιοαῖ6 50} 0110 γοίογξέ ΡΟ ΒΟΙΙΙ5. 

355 

347. ὕππη) ὅππῃ Ὗ. 10. ῥοι. 340. βεκάστῳ. 

λέγων δυστυχεῖν τὸν πατέρα. τοιαῦτο 
δέ φησιν εἰς ῥαθυμίαν τοὺς μνηστῆραι 
προκαλούμενος ὥστε μένειν ἀπαραφυλά-. 

κτως τὸν ᾿Οδυσσέα. ἘΣ. Ω. ἴἤΑτοπον δὶ 
καὶ τὸν μὴ δυνάμενον τὰς πράξεις 

μνηστήρων κωλύειν ἀτόπως (507. ἀποτό-. 
μῶς, ΜῈ] ἀόκνως) τούτοις ἐπιτιμιᾷν. Ὃς ̓  
ἐν δέον ἀναγνωσθῆναι τὸν στίχον, ΟΣ 

᾽Οδυσσεὺς οἷος ἀπώλεσε γόστιμωον ἦμαρ 

Ε. Οὗ 5βᾳ. 355. Ἔν Τροίῃ" πολλοί. 
Διαστολῶς (δ πι|ρ.. διαστολῇ) ἀναγνῶ 
στέον. ὁ γὰρ ᾽Οδυσσεὺς οὐκ (ΨῸ]ρ,. οἱ 
γὰρ ᾿Οδυσσεύς : Δα ἀ6ηά. νά. μόνος) 

Τροίᾳ ἀπώλετο. . Ψι]ρς. 4356. ᾽Α 
εἰς οἶκον] "Ἐπὶ τοῦ Ἕκτορος εὐπρεπῶς εἶ- 
χον οἱ στίχοι πρὸς ᾿Ανδρομάχην (1], ζ΄ 
490.) καὶ ἐν τῇ τοξείῳ τῶν μνηστήρωι 
(Οἀ. φ΄. 350.). Ω. ᾿Αλλ᾽ εἰς οἶκοι 
ἰοῦσα) Ὅσοι μεταγράφουσι, ᾿Αλλὰ σύγ 
εἰσελθοῦσα“, καὶ πάλιν, Θαμβήσασο 
([π58. πάλι») θαλαμόνδε βεβήκει, ἀγνο: 

ΒΟΤΤΜ. 
ΒΟΤΤΜ. Ε' 



11}.1. ΟΔΥΣΣΕΙΑΣ Α. 357---371. 91 

« 3 Ε] ΄ 

ἱστόν τ᾽ ἠλακάτην τε, καὶ ἀμφιπόλοισι κέλευε 

ἔργον ἐποίχεσθαι" μῦθος δ᾽ ἀνδ' ͵ ἔργον ἐποίχεσθωι μυνος ὁ ὠνόρέσσι μέλησει 
-“ 7 » 92 3Χ » Ἂς 7 2} "ὅν » 

πώσι, μωλιστῶ ὃ ἐμοί" τοῦ γὰρ Κρῶτος ἐστ ἐνι οἰκῶ. 

Ἡ μὲν θωμβήσωσω πάλιν οἰκόνδε βεβήκει" 46ο 
Ν Ν “" ΄ 2 6 ν᾿ 

παιδὸς γὰρ μῦθον πεπνυμένον ἔνθετο θυμω. 
2 νὴ ἐὰν ὨΒΗΝ “" Ἂς Ε » δ 

ἐς δ᾽ ὑπερῷ ἀναβάσω σὺν ἀμφιπόλοισι γυναιξὶ 

κλαῖεν ἔπειτ᾽ Ὀδυσῆα φίλον πόσιν, ὄφρω οἱ ὕπνον 

ἡδὺν ἐπὶ βλεφάροισι βάλε γλαυκωπις ᾿Αθήνη. 

Μνηστῆρες δ᾽ ὁμάδησαν ἀνὰ μέγωρω σκιόεντω, 365 

πάντες δ᾽ ἠρήσαντο παραὶ λεχέεσσι κλιθῆναι. 

τόσι δὲ Τηλέμωχος πεπνυμένος ἤρχετο μύβθων᾽ 

Μητρὸς ἐμῆς μνηστήρες, ὑπέρβιον ὕβριν ἔχοντες, 

γῦν μὲν δαινύμενοι τερπώμεθα, μηδὲ βοητὺς 
5 , Ν ν . 3 . ΒΕ ΟΝ 2 δ "Ὁ 

ἐστω ἐπεὶ τόγε κώλον ὠὡξκουεμνεν ἐστιν ὠοίσου 379 
“Δ “ ΕΛ 9 »“" δ] ͵7 5 ͵ 

τοιοῦδ᾽, οἷος δὸ᾽ ἐστὶ, θεοῖς ἐνωλίγκιος αὐδήν. 

4.58. βέργον. 459. βοίκῳ. 

ἡμάδησαν Υ. 

46ο. Εοϊκόνδε. 

470. τόγε] τόδε γε. 5600]. ἴῃ ΠΑ Ὸ’, διὰ τοῦ ΓΓτόγε καλὸν Η. 

463. ἔοι. 5365. ὁμάδησαν) 

γε τμίιιπι {ῖ586. ρυΐμηο ν᾽ ἀθίπιγ 564 δὲ ἃ ϑαάθιῃ πιδηιῖι δα ἀϊπιτη. ΡΟΝ Β. 

οὔντες ({. ἀποροῦντες) ὡς σκληρῶδες, οἵ- 

κοι τὴν Πηνελόπην οὖσαν ἃ προτάσσεσθαι 

οἴκαδε ἀπελθεῖν, ἀγνοοῦντες ([. ἀγνοοῦσιν) 

ὡς Ὅμηρος τὸν οἶκον ποτὲ μὲν καθολικῶς 

λαμβάνει ἄλλοτε δὲ μερικῶς ἐπὶ τοῦ ἀν- 
δρῶνος ἢ τῆς γυναικωνίτιδος, ὡς ἐκεῖ, Σιγῇ 

᾿ ἐξ οἴκοιο Φιλοίτιος ὦλτο θύραζε, Ἰκλήϊσ- 

σεν δ᾽ ἀρ’ ἔπειτα θύρας εὐερκέος αὐλῆς 

(Οἀἁ. φ΄. 38γ.). Ε΄. ῷ. ᾿Αρίσταρχος 
δὲ ἀθετεῖ, ἄμεινον λέγων αὐτοὺς ἔχειν ἐν 
Ἰλιάδι, καὶ ἐν τῇ τοξείᾳ τῶν μνηστήρων. 
Ω. Ηδη]. ΔΛάάϊυ Ῥογβοηιι8 οχ ἃ}10 
ΒΟΒΟΪΟ: ἐν δὲ ταῖς χαριεστέραις γρω- 
φαῖς οὐκ ἦσαν. 36ο. Οἴκόνδε βεβήκει 
Τὴν αἰφνίδιον σύνεσιν ἐκπλαγεῖσα τοῦ 

παιδός. Τὸ δὲ, ἔνθετο θυμῷ, τὸ παιδευ- 
τικὸν" ὅτι οὐ χρὴ εἰς τὴν τῶν λόγων δύ- 
ναμιν. Ὁ. 5461. Μῦθον] Γρ. λόγον. 

Ὁ Ῥα]ο, 4“ὅς. Ὁμάδησαν)] ᾿Εθορύβησαν 
κοινολογούμενοι περὶ τῆς Πηνελόπης, ὅτι 

ΒΌΤΤΜ. ἃ δοΥ, σροστώσσεσθαι. 
Ὁ ΘΟΥ, ὅσι οὐ χρὴ εἴργειν σὴν «τ. λ. δύναμιν. 

συνετὴ γυνὴ, ὅτι εὔμορφος. ὅθεν Τηλέ- 
μαᾶχος μὴ ἐνεγκὼν ἐξήλεγξε τὴν ὕβριν. 

Ε. Ω. Ἐθορύβησαν: ὅμαδος γὰρ ὁ 
θροῦς. γίνεται δὲ ἀπὸ τοῦ ὁμοῦ ἄδειν. ΒΒ). 
Διὰ τὴν Πηνελόπην ἐθορυβήθησαν (516) 
οἱ μνηστῆρες, ὅτι συνετὴ γυνὴ καὶ φρόνι- 
μος. Ῥα]. ᾿Ανὰ μέγαρα σκιόεντα) Τὰ 
μεγάλα, τὰ ἀποτελοῦντα σκιὰν διὰ τὸ 

ὕψος. ἢ τὰ σκιώδη, τὰ κωλυτικὰ καύ- 

σωνος καὶ χιόνος (850Γ. χειμῶνος 6Χ 
Ἐλιδῖ.), πρὸς ἀντιδιαστολὴν τῶν ὑπαί- 
θρων οἰκημάτων, οἷα τῶν ἀσκεπῶν ἡλια- 
κῶν. Ε. 466. Κλιθῆναι Ἤτο; μετὰ 

ταῦτα τοῦ κοιμηθῆναι ηὔξαντο ἐπεὶ ἐθαύ- 

μασαν αὐτὴν ἰδόντες. Β. 4370. Καλὸν 

ἀκουέμεν ἐστὶν ἀοιδοῦ) Μικρὸν ἀνῆκεν ὃ 
ἀοιδὸς (κιθαρῳδὸς Ω.}) καὶ εὐθέως πᾶσα 

ἀκοσμία. ἄμεινον οὖν ἡγεῖται τοῦ ἀοιδοῦ 
ἀκούειν αὐτοὺς ἢ παρέχειν αὐτοῖς σχολήν. 
Ε. Ω. 471. Τοιοῦδ᾽ οἷος] Τοῦτο κατὰ 

ΒΟΌΤΤΥΤΜ. 
ὁ Ῥοβαὶ ἴιος, αὐ ἀρρατοδΐ ἴῃ μου οἴϊδιι οοαϊοο Ἰπτοτγάϊπι Θ]οββαβ Ἰμἰγοᾶμοὶ οὰηὶ 5 σ]α 

γρ.  ά. οἱ ε΄. 267. οἱ οὔ, ποῖ. δὰ β΄. 334. ΒΟῸΤΊΤΜ. 



9ὃ ΟΔΥΣΣΕΙΑΣ Α. 372-583. 180}: 

3 “Ὁ 5 ᾽ ΄ “ἢ 

ἤωθεν ὃ ὠγορήνδε καθεζώμεσθα κιόντες 
ΣΝ »“»“ 2 3 7 πάντες, Ἱν υμιιν μῦθον ὠπήλεγεως ὡποείπω, 

» ΄ ᾿ς "] Βι. ἐ» ᾿ -“» ἐξιένωι μεγάρων" ἄλλας δ᾽ ἀλεγύνετε δαῖτας, 
ἾῚΈ 7 , Τ', 5 7 Ν 2 

υμῶῷ Ἀτήμωτ ἔδοντες ομνεομνενοί κῶτα, οἴκους. μῶ κτήμ ; ΨΙ ᾿ δι. ἜΝ ΜΝ 7 «( 57, εἰ δ᾽ ὑμὶν δοκέει τόδε λωΐτερον καὶ ἄμεινον 
2) 5 τ ἧι ΦᾺΣ, 7 ν᾽ 9 ΄ ἐμμενωι, ὠνθρὸς ενὸς [βίοτον νήποινον ὀλέσθαι, 

τ υμα. τὰς ᾿ Ν » ν ΑΝ τὰ κείρετ᾽, ἐγὼ δὲ θεοὺς ἐπιβώσομωι αἰὲν ἐόντας, 
Ψ πον ἯΝ ἊΨ 2 5 “ὃ οἵ κέ ποῦ, Ζεὺς δῶσι πωλίντιτα ἐργώ γενέσθαι" 
΄ 7 9] δά 5) θ “7 

γήσπτοινο, Ἀεν ἐπστείτῶ ομων εντοσσεν ὅλοισθε. 380 
Ἃς ἔφαθ᾽" οἱ δ᾽ ἄρω πάντες ὀδὰξ ἐν χείλεσι φύντες 

΄ ὲ ΄ 5 Τηλέμωχον θαύμαζον, ὃ θαρσαλέως ἀγόρευε. 
Τὸν δ᾽ αὖτ᾽ ᾿Αντίνοος προσέφη Εὐπείθεος υἱός" 

372. καθεζώμεσθα] καθεζόμεθα Ἡ. 

477. ὀλέσσαι] ὀλέσθαι Ἡ. . ὙΥ. 370. αἴ κέ ποθί τε Ζεὺς δώσει Ἡ. 
ΞΘΥΓΠΠ) οϑύ τε ἃ0 θδήθη τηδητιι ΟΧ τροθῃβίοηρ. 
Ἰβοίιο ποθ, οἷ ποτε, πἴ ᾿Πχιθῦ οχ β΄. 

373. ἀπο[είπω. 275. Ροίκους. 
[η- 

Νηρ ἀμρίοχ ογαὰΐ 
144. Λάάδ αιοά τπηΐοι5 Η βυ 

οοάθχ μαθεΐ, Αἴκε ποθὲ, ἐάν ποτε, Πιιοτιαηΐο, τιΐ νἹάθέιν, Πρτατῖο. ΡΟΒ 5. 
δῷσι ὟΥ. 
οὐ ὅθ. ἬΥΣ: 

1. βέργα. 

τοῦ (507. τὸν») Πυθαγόρου λόγον. ἐκεῖνος 
γάρ φησιν, ὡς ἔξω γενόμενος τοῦ σώμα- 
τος ἀκήκοα ἐμμελῶς (ἐμμελοῦς οἴη. 
Μαι.) ἁρμονίας. Ε!. Θεοῖς ἐναλίγκιος] 
Ἢ ταῖς μούσαις, ἢ ταῖς τῶν ἀστέρων 
ἀπηχήσεσι. Ῥα]. Θιιδησάδηη ΒΌΘΌΠΙ5 
ΟΥΟ ἴῃ φ]Οβ8}15 γα] σαΐο ΘΟ] ροῖϊο- 
ὨΪ8. Τυτθαιι5. δϑῦ, ΠΠΠπ|4 τὰ ΠΊΘ ἢ ῬΥὸ 
σθἔθγῖβ ΤΉ Γι ἢ}, ΠΟΟ ἸΙΟ60 Ἰηΐοι σ]08- 
58 5 86 κιόντες Εἴ ἀπηλεγέως ἸΘΡῚ μᾶῃο: 
Κατακείετε] κοιμᾶσθε: ηαᾶπηι Βαγπο- 
518. ἀ6]δνιῖ αὐ δά η΄. 188, (ἀἰχοτίτη 
Ροΐπι5. δά “σ΄, 408.) ρου πρηΐθιη. 
373. ᾿Απηλεγέως] ᾿Αποτόμως, ἀπαγορευ- 
τικῶς, ἀφροντίστως" ἀπὸ τοῦ ἀπό καὶ τοῦ 
λέγω (50Γ. ἀλέγω] τὸ φροντίζω. ἘΙ. 
374. ᾿Ἐξιέναι μεγάρων] Προλέγων πολ- 
λάκις ἀναπολόγητον αὐτοῖς παρίστησι τὴν 
κατηγορίαν, ὡς καὶ τῷ Αἰγίσθῳ. Ἐ;. Ο. 
375. ᾿Αμειβόμενοι) Ἔκ διαδοχῆς ἀλλή- 

380. δόμον ε. ὄλυσθαι ΗἩ. 482. αὖ] αὖτ᾽ 

λους καὶ ἀμοιβῆς ἀποδεχόμινοι εἰς τοὺς 
οἰκείους οἴκους, οὐκ εἰς τὸν ἐμόν. Β. 
Μ 5.ὉΣ “ΩΝ 5 , 6 Ηγουν κατ᾽ ἀμοιβὴν ἀπερχόμενοι" καθ-- 

΄ “ἷἑὁὕϑο 5») ,ὔ εκάστην ταῖς ἰδίαις κατασκηνώσεσι. Ῥαὶ. 
278. Κείρετ᾽ Ἔκ μεταφορᾶς τῶν ἵππων. 
τῶν ἀπελθόντων ἐν χωραφίῳ᾽, καὶ κατα- 

᾿ ’ 

Ἐπιβώσο-- 
μαι} ᾿Ἐπιβοήσομαι, κατὰ τροπὴν τοῦ ὁ 
καὶ ἡ εἰς μέγα" ἐπιμαρτύρομαι, ἐπικα- 
λέσομαι. Εἰ. 470. Δῶσῃ Διαμερίζεται 
δῶ" τὸ δὲ σι κατ᾽ ἐπέκτασιν. Β. Πα- 
λίντιτα) Ὑπὲρ ὧν ἐξ ἑτέρου τιμωρία γί- 
νεται. ψα]ο, γιά. οἵ 560}ο]. 3204. 
380. Νήποινοι] Πολύπονοι" δκτὸς διοική- 
σεως (807. δικήσεως)" ἤτοι ἀβοήθητοι,᾽ 
εἰρωνικῶς. Ε΄, “81. Ὀδάξ] Μετὰ τῶν 
ὀδόντων ἀπὸ τοῦ δήκω, δήξω, δὴξ καὶ 
δὰξ, καὶ πλεονασμῷ τοῦ ο, ὀδὰξ, ἤτοι δα-- 
κόντες τὰ χείλη. Ἐ. 483. ᾿Αντίνοος] 
Πρῶτος τῶν μνηστήρων ἀπὸ τοῦ ὑψηλῶς 

» ἢ 5 5... νεμομένων τὰ ἐν αὐτῷ. ἘΙ. 

“ ῬΙδπο οϑθοι]οθ αι 41} ΠΟῊ δίατπι ν᾽ ἀογθηι ΠΠ]ΠΠ1ΠῈ ἸρβΊ ΠῚ νΘΡΒΆΠῚ σ΄, 408. ἴῃ Δ 1ᾳὰ]- 015 ΟἹ πὶ ἜΧΟΙ ]}15 μΐο οὔϊδιη Δ η 6 νογδιιπι ᾿Ηῶθεν δὲ Ἰοοίππι ζυΐ556, ΒΟΌΤΤΜ. 
4 Ῥίὸ ἀπερχόμενοι Ἰΐοτττη 16 ρ΄. ἀποδεχόμενο. ΒΌΤΤΥΜ. 
[ Χωράφιον, ργϑαἸτπ}, ἈΘΟΥ οα]τπ5. ΥἹΑ. Πυυσδηρίιη. 

΄ 

ΒΌΤΤΜ. 



1118. 1. ΟΔΥΣΣΕΙΑΣ Α. 384-393. 959 

Τηλέμωχ᾽, ἡ μάλα δή σε διδάσκουσιν θεοὶ αὐτοὶ 

μαγόρην. τ᾽ ἔμεναι, καὶ βωρσωλέως ἀγορεύειν' 485 
μῆ σέ γ᾽ ἐν “ἀμφιάλῳ ᾿Ιθάκη βασιληα Κρονίων 

ποιήσειεν" 6 τοί γενεῆ πατρώϊόν ἐστι. 

Τὸν δ᾽ αὖ Τηλέμαχος πεπνυμένος ἀντίον ηὔδα" 

᾿Αντίνο᾽, εἶπερ μοι καὶ ὠἀγάσσεωι, ὅ, ττι κεν εἴπω, 

καί κεν τοῦτ᾽ ἐθέλοιμι, Διός γε λδνῶς ἀρέσθαι. 9390 

ή Φὶς τοῦτο κάκιστον ἐν ἀνθρώποισι τετύχβαι : : 

οὐ μὲν γάρ τι κωκὸν βασιλευέμεν' αἶψά τέ οἱ δῶ 
ἀφνειὸν πέλεται, καὶ τιμηέστερος αὐτός. 

387. ὅ τοι γενεῇ] ὅ ὁτι γενεήν. 

ξείπω. 2302. βοι. 

ἀγορεύειν. ἢ. 486. ᾿Αμφιάλῳ)] Τῇ 
3 7, : ε ΄ Ε ΄ Β ἀμφοτέρωθεν ῥεομένῃ ἐν θαλάσσῃ. Ὁ. 
380. Ῥογϑβοηιι8 δα ἸΘΟΌ ΟΠ 6 ΠῚ νι]ρὰ- 
ἴδ εἴπερ μοι καὶ ἀγάσσεαι γτοίοτί, Ιὴ 
τηΔυοἽη6 οο4. Π 41]. ΒοΙΙρΡύιπη 6556: 
ἐν ἐνίοις, νεμέσσηαι : Θἴ τῇ. ἃ]10 ΒΟΠΟ]1Ο, 

᾽ “ ΄ ΕῚ , “ εἰ καί μοι νεμεσσήσεαι. ᾿Αντίνοε] Πῶς 
᾿Αντινόου εἰπόντος, Μή σέ γ᾽ ἐν ἀμφιάλῳ 
Ἰθάκῃ βασιλῆα Ἱζρονίων Ποιήσειεν, ὅ τοι 
γενεῇ πατρώϊον ἐστιν, ὁ Τηλέμαχος ὥσπερ 

τοὐναντίον ἀκούσας φησὶ, Καί κεν τοῦτ᾽ 
ἐθέλοιμι θεοῦ διδόντος ἀρέσθαι; εἰ μὲν 
γὰρ εἰρήκασι, βασιλῆά σε ποιήσειαν οἱ 
θεοὶ, ἀκόλουθον ἦν φάναι, καί κεν τοῦτ᾽ 

ἐθέλοιμι, ὡς καὶ αὐτοῦ ἐθέλοντος τὸν Δία 
δῆθεν πιστεῦσαι αὐτῷ τὴν βασιλείαν καὶ 
συνευχομένου" τῷ φαμένῳ δὲ, μὴ ποιή- 

,ὔ Ν ,ὔ ς Ν Ν 
σειέ σε μηδὲ δοίη σοι ὃ θεὸς τὴν βασι- 
λείαν, ἀλλ᾽ οὐ τοὐναντίον ὅτι βασιλεῦσαι 
Ν ΓΝ. 7 Ὁ , εὔχεταιϑ, ὥσπερ τί παραστήῆσωι βούλε- 

ται ὁ Τηλέμαχος ; 
τοῦτο, τὸ δεικτικὸν, καὶ οὐ κοινῶς τὸ προ- 

εἰρημένον ὑπὸ τοῦ ᾿Αντινόου ἀναφέρεται" 
ἀλλ᾽ ὅ ὅτι ἥ περίοδος τοὺ λόγου ἀντέστρα- 
πται. ἔστι γὰρ αὕτη, Οὐ μὲν γάρ τι κα- 
κὸν βασιλευέμεν, ᾿ἷψά τέ οἱ δῶ ᾿Αφνειὸν 

πέλεται καὶ τιμηέστερος αὐτός" Καί κεν 

τοῦτ᾽ ἐθέλοιμι Διός γε διδόντος ἀρέσθαι" 

ε ’, ἘΝ ἦν ; Ν 
Ῥητέον οὖν ὅτι ἐστὶ, 

Ιὴ 86}0]. ὅ τοι Η. 
σεαι] ἢ καί μοι νεμεσήσεωι ὟΥ͂. Περ μοι καὶ α θοῦ 6χ Θῃθπά. Η. 

480. εἴπερ μοι καὶ ἀγάσ- 
10. κε 

ΕΝ Α -᾿" 

ΗΒ φὴς τοῦτο κάκιστον ἐν ἀνθρώποισι τε- 
͵7 θ τ , ἈΚ ΄ὔ Ν Ν 5 " τύχθαι; καὶ ἐπάγει, καὶ μὴν οὐκ ἔστι 

,ὔ Ν Ν 7 κακόν" οὐ μὲν γάρ τι κακὸν βασιλευέ- 
μεν" διωτί δέ; αἰψά τέ οἱ δῶ, καὶ τὰ 
ἑξῆς. Εἶτα περὶ μὲν τῆς βασιλείας φησὶ 

Ν “ -“ μὴ ἀμφισβητεῖν, περὶ μέντοι τοῦ κρα- 
“" - ε - ΧΡ» Ε) » Κ 

τεῖν τοῦ ἑαυτοῦ οἴκου. ἀλλ᾽ ἤτοι βασι- 
-ὔἷἴ - Ἢ 

λῆές εἰσιν ᾿Αχαιῶν καὶ ἄλλοι, καὶ τὰ 
εξου ς “Ὁ 7 Ἀ Ἀν ἑξῆς, ὡς τῆς βασιλείας μετὰ τὸ ἀποθα- 
νεῖν τὸν βασιλέα ἐπὶ τῇ τύχῃ κειμένης, 

-Ὁ Ἀ Φ ᾿ 

τῶν δὲ κτημάτων ὧν δέδωκεν ὁ βασιλεὺς 
᾿ Ε ὼ Ψ , 

ὀφείλοντα κύριον εἶναι ὅν ([. ᾧ) δέδωκε. 
- “ , 

Πᾶς οὖν ὃ λόγος ῥητορικὸς καὶ ἐνθυμημα- 
,ὕ Ἁ - , ’ὔ 

τικός. διὸ καὶ τῆς περιόδου ἀνηραμμένης 
7 

προσήνεκται (807. ἀντεστραμμιένης προ- 
΄ ΝΜ ᾿ « Ν »᾿ 

ενήνεκται. ἘΣ. Αλλως. Ὁ μὲν ηὔχετο 
Ν Ὡ“ Ν - Ν 

μὴ τυχεῖν αὐτὸν τιμῆς" ὁ δὲ σαρκάζων 
’ 

αὐτὸν φησι, βούλομαι βασιλεύειν, καὶ εἰ 
,ὔ ΝΜ - 

διδόασιν οἱ θεοὶ λάβοιμι ἄν" ἀλλ᾽ ἐπειδή 
᾽ » ΄ » , “ » εἰσιν ἐπιτήδειοι εἰς βασιλείαν ἕτεροι, αὔ- 

-“ -“Ἢ Μ 

ταρκες ἐμοὶ τῶν ἐμῶν ἄρχειν. Ἠρέμα 
’ὔ -“ ““ , δ 

δέ πως παραδηλοῖ τῷ ᾿Αντινόῳ ὅτι, κἂν 
Δ » - 4. φῶ 3 » Ν αὐτὸς ἐκβληθῇ τῆς τιμῆς, οὐκ ἀπονητὶ 

, εν , Ὄ Δ΄ , “ 
κρατήσει ὁ ᾿Αντίνοος ἢ ετερὸς τις τῶν 

͵7ὔ Ξ ΄ ᾿ φ, ἂν " 
μνηστήρων" εἰναι γὰρ καὶ ἄλλους ἐπιτη- 

Ν » 

δείους εἰς τὸ ἄρχειν. Ἐ;. ΩΦ. Καί κεν 
Ὁ , 

τοῦτ᾽ ἐθέλοιμι] Τὸ ἰδιωτεύειν Διὸς βουλο- 
, Ν »ἊᾺΝΧ τ » ΄ , μένου" οὐδὲ γάρ ἐστι πάνυ κακόν (ο]. 

8 Τμοροηάιιηι Ρυϊο: ἀλλὰ τοὐναντίον, ὅτι βασιλεῦσαι εὔχεται 86. ἀχόλουθον ἦν φέναι. 86- 

αὐοη θα δυΐοηι δὶς, ὥστε σίττος ἢ. 6. Οὐἱᾷ ΘΥρῸ δ᾽ ΠΕ ΟΑΤΟ νυ ὶς, Τ.3 
Ὁ Β]ς ἴῃ οὐ. αἰιοηπο Ηοπιοιὶ ΔΗ] αϊουῖ θιΒ : ΠΟ ἢ: 

ΒΟΤΤΜ. 
ΒΌΤΤΜ. τοῖο, 



40 ΟΔΥΣΣΕΙΑΣ Α. 394.--412. 
"» 3. ΔῈ “" Ἴ »"» ν᾿ 7 

ὡλλ᾽ τοι βασιληες ᾿Αχωιῶν εἰσι καὶ ἄλλοι 
πολλοὶ ἐν ἀμφιάλῳ ᾿Ἰθάκη, νέοι δε πωλαιοί:" 395 
τῶν κέν τις τόδ᾽ ἔχησιν, ἐπεὶ θάνε δῆος Ὀδυσσεύς" 
αὐτὰρ ἐγὼν οἴκοιο ἄναξ ἔ ἐσομ' ἡμετέροιο, 
καὶ δμώων, ος ἐω: ληΐϊσσωτο δος Οδυσσεύς. 

Τὸν δ᾽ αὖτ' Εὐρύμαχος Πολύβου παῖς ἀντίον ηὔδα" 
Τηλέμαχ, ἥτοι ταῦτω θεῶν ἐν γούνωσι κείτωι, 
ὅστις ἐν ἀμφιώλῳ ᾿Ιθώκῃ βασιλεύσει ᾿Αχαιῶν" 
κτήματω δ᾽ αὐτὸς ἔχοις, καὶ ϑώμασιν οἷ οἷσιν ἀνάσσοις. 
μὴ γὰρ ὅγ᾽ ἔλθοι ἀνὴρ, ὅστις σ᾽ ἀέκοντω βίφι 
κτήματ᾽ ἀποῤῥαίσει, ᾿Ιθώκης ἔτι γωιϊετωώσης. 
ὠὡλλ᾽ ἐθέλω σε, φέριστε, περὶ ξείνοιο ἔρεσθαι, 495 
ὁππόθεν οὗ οὗτος ἀνηρ, ποίης δ᾽ εξ εὔχεται εἰνωι 
γαίης᾽ ποῦ δὲ νύ οἱ γενεὴ καὶ πατρὶς ἄρουρα" 
ηέ τιν᾽ ἀγγελίην πατρὸς φέρει ἐρχομένοιο, 
᾿ς ᾿ς 

γνώμεναι" 

Ἵ. εὸν αὐτοῦ χρεῖος εελδόμενος τόδ᾽ ἱκάνει 5 

οἷον ̓ ἀναΐζας ἄφαρ οἴχετωι, οὐδ᾽ ὑπέμεινε, 
Αἱ 

οὐ μὲν γάρ Ἣ κωκῷ εἰς ὠπὸ εώκει. 

41το 

Τὸν δ᾽ αὖ Τηλέμαχος πεπνυμένος ἀντίον ηὔδω" 

204. 401. ᾿Αχαιξῶν. 
10. βοίκοιο Βάναξ. 

403. ἀξβέκοντα. 407. βοι. 
να] οἰχομένοιο ΡΙῸ ἐρχομένοιο]. ἠέ τιν. 

406. 508. δῖζος. 
308. ληΐσσατο] ληΐσατο ΗΙ Η.: 

407. ἔσομ; ἔσομαι Ἡ. 
402. βοῖσι ξανἄᾶσσοις. 

408. γρ. προς οἰχομένοι φέρει [516 ἐδηξιπι 
ϑουθα ἀραθγαῦ ργῖπιο ἦέ τοι, 5ο ΡΥ αδ- 

4υδιη ΡΘιραγθῦ πγιζανῦ ἰὴ τὶ οἵ ἀθίηάθ ν᾿ δά Η. ῬΟΆΒΞ. τιν ΥΥ. 
409. ξεβόν. 411. ὦπ᾽ ἐξεξοίκει. 

“καλόν). Ἄ]ρ». 304. ᾿Αλλ᾽ ἤτοι βασι- 

λῆες] Ὃ λέγει τοιοῦτόν ἐστι" βασιλεῖς 
εἰσι πολλοὶ ἐν τῇ ἀμφιάλῳ Ἰθάκῃ, ἤτοι 

ἐπιτήδειοι εἰς τὸ ἄρχειν" ἀφ' ὧν τίς τὸ 
βασιλεύειν ἔ ἔχει ((. ἕξει) ἐν τῷ οἴκῳ τοῦ 
ἐμοῦ πατρὸς ̓ Οδυσσέως, διὰ νἢ θεν 

ἐκεῖνον ; ἐὰν ἡμῖν ὁ Ζεὺς δώσει ἔργα πα- 
λίντροπα! , ἤτοι ἐναντία τῶν πράξεων τῶν 

μνηστήρων, καὶ βοηθήσει, ἐγὼ ἔσομαι 

ἄναξ τοῦ ἐμοῦ οἴκου καὶ οὐχ ὑμεῖς. Ο. 
208. Ληΐσατο)] ᾿Απὸ λείας πολεμικῆς 
ἐκτήσατο. λεία γὰρ κυρίως ἡ τῶν πολε- 
μικῶν λαφύρων συναγωγή. Ῥὰ]. Ψ]ρ. 

ἐ ΜᾺ, Ἰοοΐ, ΡΙῸ σαλίντιτα νοῖ5. 370. 

4093. Βώφι] Γρ. βίηται. Ῥα]. 404. 
Ν 

Ναιεταώσης) Τὸ ἐνεργητικὸν ἀντὶ παθη- 
-“ 2 Δ Ε “ ε “ ᾽ 

τικοῦ, φκισμένης οὔσης, ἤτοι ἡμῶν ζών- 

των. Β. .405. Ἔρεσθαι] Περὶ τοῦ ξέ- 
νου ἤτοι ᾿Αθηνᾶς τῆς μεταβληθείσης εἰς 
τὸ εἶδος τοῦ Μέντου. Ω. 4ο6. Εἶναι 

᾿Αντὶ τοῦ ἰέναι, ὡς Ἡσίοδος (Ε. 351 ἢ Ἵ 
Καὶ τῷ προσιόντι προσεῖναι" ἐπείτοιγε 
δισσολογία εὑρίσκεται. ὦ, 408. Πα- 
τρὸς φέρει ἐρχομένοιο) Τινὲς γράφουσι, 
οἰχομένοιο' ἄμεινον δὲ εὐφημίζεσθαι τὴν 
ἄφιξιν τὸν Εὐρύμαχον ὑποθωπεύοντω Τη- 
λέμαχον πρὸς τὸ μαθεῖν περὶ τοῦ ξένου. 

ΒΟΤΤΜ. 

1,18. 1. 

400 

ι 



1118.1. ΟΔΥΣΣΕΙ͂ΑΣ Α. 413--ττ424. 41 

Εὐρύμαχ', ἥτοι νόστος ἀπώλετο πατρὸς ἐμοῖο" 
οὔτ᾽ οὖν ὠγγελίης ἔτι πείθομαι, 

οὔτε θεοπροπίης ἐμπάφομαι, ἥν τιγο μήτ ηρ 

εἴποθεν ἔλθοι ᾧ 

415 
ἐς μέγαρον κωλέσασα θεοπρόπον ἐξερέηται. 
ζέῖνος δ᾽ οὗτος ἐμὸς πατρώϊος ἐκ Τάφου ἐστὶ, 

Μώντης δ᾽ ̓Αγχιάλοιο δαϊῴρονος εὔχεται εἴνουι 

ἱός" ἀτὰρ Ταφίοισι προ ννῃκατι ἀνάσσει. 

Ἃς φάτο Τηλέμαχος" φρεσὶ δ ̓ ἀβωνώτην θεὸν ξ' εγνῶ. 420 

ἱ δ᾽ εἰς ὀρχηστύν τε καὶ ἱμερόεσσαν ἀοιδὴν 

τρεψάμενοι τέρποντο" μένον δ᾽ ἐπὶ ἐσπέρον ἐλθέϊν. 

Γοῖσι, δὲ τερπομένοισι μέλας ἐπὶ ἔσπερος ἤλθε" 

ἡ) τότε κωκκείοντες ἔβαν οἴκόνδε ἕκωστος. 

415. ἤν τινα] ἥντινα ὟΥ. 
ἴὰ} τηδάθθαΐ αἰγαπιθηΐζιηι οἵ Ρυπούαμ δα α!ά Η. ΡῬΟΗΞ, 

422. βέσπερον. 
424. Ροϊκόνδε. ξέκωστος 

᾿ν- 

᾿ς 

410. βανάσσει. 
10. βέσπερος. 

ἢ, Ὁ. 413. Εὐρύμαχ᾽ ἤτοι] Ἡ μὲν 
ρώτησις ὡπλὴ περὶ τοῦ ξένου εἴ τι ἀγ- 
εἴλοι (510}" ὁ δὲ ἐν κεφαλαίῳ δηλώ- 
ἂς τὸ κεχαρισμένον Εὐρυμάχῳ πάντα 
80. ταῦτα) ἐπάγει, οἷον, ἐάν Ἢ ἐλαὶς 

φ᾽ ἡμᾶς ἀγγελοῦσα μαντείας Κ' 

ὲ προσέχειν οὐδενί φησι. διόλου οὖν ἔρ- 
ὃν ἐστὶ Τηλεμάχῳ ἐν ῥαθυμίᾳ αὐτοὺς 
ιαφύλάσσειν. ΕΙ. Ω. Ἔμοῖο] ᾽᾿Αγνο- 
ὕὑντές τινες, ἐμεῖο, γράφουσιν" ὁμοίως 

λιάδι, Μνῆσαι πατρὸς σεῖο (ω΄. 486.), 
ἐόν ἀτικῶς (, κτητικῶς. ῬΟᾺΒ.), 
[Ὁ]. Ν1ὰ. θυ. δα ΠΙΔά 15] σοι οἵ 
νοΙΓ, Ῥτγοῖορ.. Ρ. 299. ποί. 415. 
ἵντινα ̓ μήτηρ) Τινὲς ψιλοῦσι τὸ, ἥντινα 
ἥτηρ, ἵν᾿ ἢ, εἴτινα. (Ητπιουδαι ΘΧ 
[ἀυ]οίαηο Ῥουβοηιιβ.) ἄ ἄμεινον δέ ἐστι 
ἐσύνειν. ᾿Εξεφαύλισεν ὡς γυναικεῖον ἐν 

χῖς τοιαύταις μαντείαις πιστεύειν. Ε). 

ν΄ 416. Ἐς μέγαρον] Δεόντως περὶ 
ὃ προσώπου τἀληθῆ λέγει εἰς τὸ τὴν 
-νἤ ἀνελεῖν τοῦ πεποίθεσθαι παρ᾽ 
τοῖς! περὶ Ὀδυσσέως. 9. Καλέσασα 
πρόπον] Τοῦτο δὲ λέγει, ἐπεὶ ἡ Πηνε- 

αὐτὸς 

ΚῈ, ἰών δὶς ἔλθη ἐλαὶς ἐφ᾽ ἡμᾶς ἐξ ἀγγελίας ἢ μαντείας. 
ΤΑ τοῦ πεπύσθαι παρ᾽ αὐτῶν 80. τῶν μάντεων. 
ἀοῖαν ταϊμὶ πος ΒΟ ΟἹ πὶ βρθοίαγο ροζϊας αν. 

ΠΨΟΣ.. 1. [ΕἸ 

418. Μέντης δ᾽] μέντης δ᾽ 584 δ᾽ ἀρδίογοιί 
10. δα- 

423. δ᾽ ροβύ μέ- 

λόπη τοὺς μάντεις καλοῦσα ἠρώτα περὶ 
τοῦ ᾿δυσσέως. Β. 417. Ἔκ Τάφου) 
Τάφος σημαίνει τέσσαρα" τὴν νῆσον, ὡς 

τὸ, Ταφίοισιν φιληρέτμοισιν ἀνάσσει" τά- 
φος ἡ ἔκπληξις, ὡς τὸ, Ταφὼν δ᾽ ἀνόρου- 

σεν ᾿Αχιλλεύς (1]. «΄. 103.}" τάφος ὁ 
ἐπιτάφιος δεῖπνος, ὡς τὸ, Δαίννυ (516) 

τάφον ᾿Ἀργείοισι (Οἀ. γ΄. 309.}" τά- 
φος καὶ τὸ μνημεῖον. Ε- ΟἿ, Β6}0]. «ἀ 
γ΄. 309. 420. Ἔγνω] Ἔγνω καὶ ἐβου- 
λεύσατο μὴ εἰπεῖν αὐτοῖς τὴν βουλὴν ἣν 

συνέθετο αὐτῷ ὃ Μέντης. ῬᾺ]. 421. 
Ἵμερδεσσαν) Τὰς πίστεις πρὸς τὴν ἐπι- 

θυμίαν λαμβάνουσιν" ἐμφρόνων δὲ ἦν τὸ 
μὴ πιστεύειν ἐχθρῷ. Ε΄. Ω. 422. Ἐπὶ 
ἕσπερον] Ὅπως (801. οὕτως) εἶπε τὴν 
ἑσπέραν. ὕλκρως δὲ κατηγορεῖ τῆς τῶν 
ἀργῶν ἀπραξίας. ὑπὸ γὰρ ἀργίας προσ- 

δέχονται, πότε νὺξ ἐπιγένηται. Εἰ. Ὁ 
423. Ἕσπερος] Μετέπλασε τὴν ἑσπέραν 
εἰς τὸ ἑσπερινὸν δεῖπνον. αϊρ. 424. 
Δή τότε κακκείοντες)ὴ Κατακοιμηθησό- 
μένοι, ἔφεσιν ἔχοντες κοιμηθῆναι. ἘΣ. Ὁ. 
Ν , 7 “ 

Ἐνιοι, Δὴ τότε κοιμήσαντο καὶ ὕπνου δῶ- 

ΒΌΤΤΜ. 
Ἀπ σταρ᾿ αὐσοῦ 80. τοῦ Μέντον, ΝΑΙΝ 

ἥττης. ΒΌΤΈΒΕ. 
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Τηλέμωχος δ᾽, ὅθ, οἱ θάλαμος. περικαλλέος αὐλῆς 

ΟΔΥΣΣΕΙ͂ΑΣ Ἁ. 425-440. 1.18. 1. 

425 
ὑῸΝ λίδμητο, περισκέπτῳ ἐνὶ χώρω, 

᾿ ἔβη εἰς εὐνὴν, πολλὰ φρεσὶ μερμηρίζων. 
τῷ δ᾽ ἄρ᾽ ἅμ᾽ αἰθομένας δαϊδως φέρε κέδν εἰδυϊω 

Εὐρύκλεί, ἾΩπσος θυγάτηρ Πεισηνορίδαο" 

τήν σοτε Λαέρτης πρίωτο κτεάτεσσιν ξοισιιν, 439 
πρωθήβην ἔ ἔτ᾽ ἐοῦσαν, ἐεικοσάβοιω δ᾽ ἔδωκεν. 
᾽ ΄ ἩΡΡ. Ψ᾿ Σπϑ8 7) : 
ἰστὰ δέ “- κεδρῇ Φ λόχῳ ΒΡ ἫΝ γεθγαραίσῃν 

εὐνῇ δ᾽ οὔποτ ἐμκτο, χϑλον δ᾽ ἀλέεινε γυνωίκος, 

ἤ οἱ ὧμ αἰθομένας δαϊδως φέρε, καί ἑ μάλιστα 
δμωάων φιλέεσκε, καὶ ἔτρεφε τυτθὸν ἐόντα. 

ὥϊξεν δὲ θύρας θαλάμου πύκω ποιήτοιο" ᾿ 

ἐᾷτος δ᾽ ἐν λέκτρῳ, μωλακὸν δ᾽ ἔκδυνε χιτώνα" 

καὶ τὸν μὲν γρωΐης πυκιμηδέος ἔμβαλε. χερσίν. 
ἡ μὲν τὸν πτύζασα. καὶ ἀσκήσασω χιτώνα, 
πασσάλῳ ὠἀγκρεμάσασω πωρῶ τρήτοισι λέχεσσι, 

4.2.5... 7Όι, 428. Πιδυῖα. 
432. Εῖσα. 4.34. Γι. ΓΕ 
ᾧξε Η. 4437. ἔκδυνε] ἔκδυναι Ἡ. 
ΘΙΠΘη 4. 6] υβάδπι τηϑηιῖ5 Η. 

ρὸν ἕλοντο. μεταποιηθῆναι δέ φασιν ὑπὸ 
᾿Αριστοφάνους τὸν στίχον. Ἐ;. . Ηδ1]. 
ἐν δὲ τῇ ᾿Αργολικῇ προστέθειται. Ἐ;. Ω. 
426. Περισκέπτῳ] Ὑψηλῷ, ὅθεν ἔστι 
περισκέψασθαι , ἢ πανταχόθεν ὁρωμένῳ, 
τῷ μεσαιτάτῳ. Ἐ. Ἔν τῷ περισκέπτῳ 
τῆς οὐλῆς, ὅ ἐστιν ἐν τῷ μεσαιτάτῳ καὶ 
πανταχόθεν ἐκ τῆς αὐλῆς σκοπουμένῳ. 
ῷ. 427. Μερμηρίζων] Καὶ εἰς πολλὰ 
μερμηρίζων (80Υ. μέρη μερίζων) τὴν ψυ- 
χὴν, καὶ ἐνθυμούμενος περὶ τῆς ἐσομιένης 
ἐκκλησίας. Ἐ!. Ο. (ΟΕ νυΐρ. 460. 

Εὐρύκλει᾽ Ὦπος] ᾿Ακριβῶς διέξεισι, τὰ 

περὶ αὐτῆς, ἐπεὶ πολλὰ μέλλει δ αὐτῆς 

γίνεσθαι. Ο. ὮΩπος, προπερισπαστέον, 
διὰ τὴν ἀντέκφρασιν πρὸς τὸν ὀφθαλμόν. 
ψυὶρ. Πεπλασμένα εἰσὶ (510) τὰ παρ- 
ὄντα ὀνόματα. 

Ὡ ΤΟΪ]ΘΙΉΔ ΟΠ 50} ]Ποο. ΒΌΤΤΥΤΜ. 

οΟὕδ ΡΠΟΓ 5 ποίανὶ Ἰοροῦα ποη ροίαϊ: 56 υἱάθίγν 6586 ἔσσὶὴν, αὖ ΥῸΧ τῆς 5} ἃ 
Ἰοθάα. ΒΟΌΤΊΜ. 

430. λαξβέρτην. ἑβοῖσιν. 
435. τυτθὸν] τιτθὸν Η. 

Εὐρύκλεια ἡ εὐρὺ καὶ 

τ, (οηξ, 560}0]. ζ΄. 5. οὐτὴ ποῖ. δα ζ΄. 6. ΒΌΤΤΜ. β 

44. 
42:1: ἐξεικοσ δέν 

436. ὄιξεν] 
44ο. ἀγκρεμάσασα] ἐγκρεμάσασα - 

10. τρητοῖσι λεχέεσσι Ἡ. 100] ἃυ τρητοῖς, δι 
λέχεσσι, Ῥτοι τηᾶν 15, ἰθροτα ροΐθ5, ΡΟΙΒ. τρητοῖς λεχέεσσιν ὟΥ. νῇ 

μέγα κλέος ἔχουσα, ἣ θυγάτηρ τοῦ Ὦπα 
τοῦ περιβλέπτου, ἀπὸ τοῦ ὧψ ὃ ὀφθαλ 
μὸς, τοῦ υἱοῦ τοῦ Πεισήνορος, ἤγουν τὸ 

ἰσχυροῦ, τοῦ τοὺς ἄνδρας πείθοντος ἢ τοὶ 

ἀνδρείους, ἀπὸ τοῦ πείθειν τὴν ὀρέην (86! 
ἠνορέην). ῬαΪ. 43 1. ᾿Ἐεικοσάβοια] Εἰ 
κοσι νομίσματα ἐγκεχαραγμένους ἔχοντι 
βοῦς" ἢ εἴκοσι βοῶν τιμήν. (Π 6ο8ὲ 5:9] 
ΟΟαΪςἸ8). 433. ᾿Αλέεινε γυναικός 
Τοῦτο πρὸς τὸ δεῖξαι τὸ σῶφρον ἃ ἐκ γέ 
γους. ἅμα δὲ στοχάζεται τῶν πολλῶν 
Ὅμηρος, τίνας ποτὲ ἔχουσιν ὑποψίας. Ε 
Ο. (βεα ΟΩ. τίνάς ποτε ὑπονοίας ἔχου 
σιν.) 438. Γρηός] Γρ. γραΐης. Ρὰ 
[πυκιμηδεῦς! Καὶ τοῦτο πεπλασμένον ἥν 
τῆς", ἤγουν τῆς πυκνὰ καὶ συνετὰ μήδε; 
εἰδούση (516). Ῥά], 440. Τρητοῖσι 
Τορνευτοῖς, ἱμαντοδέτοις. ᾧ, 441. Ἐπι 

“" ἡ 
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3η ῥ᾽ ἴμεν ἐκ θαλάμοιο" θύρην δ᾽ ἐπέρυσσε κορώνη 
ἐργυρέῃη" ἐπὶ δὲ κλη) δ᾽ ἐτάνυσσεν ἱμάντι. 
γθ᾽ ὅγε παννύχιος, κεκαλυμμένος οἰὸς ἀώτῳ, 

ϑ Ψ « δὰ ἈΝ ΄ δ᾿ ΄ )ούλευε φρεσὶν ἡσιν ὁδὸν, τὴν πέφραδ Αθηνη. 

44. δὲ ροϑύ βούλευνε Ἔχ Θπηθη 4. 6] ιϑάθῃι τηδηϊ5 Η. 

ὑσσε κορώνῃ} ᾿Επεσπάσατο τῷ κόρακι 
εγομένῳ. Ἐ. ΨΪρ. Κορώνη τὸ ἄκρον 
οὗ τόξου εἰς ὃ Ῥὴ νευρὰ τίθεται. λέγε- 
κι δὲ καὶ ὃ κρίκος τῆς θύρας" καὶ τὸ 
ον" καὶ ὄρνεον ἄλλο θαλάσσιον ὃ κα- 
εἶται αἴθυια, λάρος 4" καὶ εἶδος στεφά- 
υ ὃ (501. τὸ) ἐκ τῶν ἰῶν πεπλεγμώνον' 
τὶ ὁ κόραξ. Τῷ κρικίῳ, ᾧ ἐπισπώμεθα 
ἣν θύραν, ἤτοι τῷ λεγομένῳ κόρακι, καὶ 
ῦ ἐπισπάστῳ (Ἰΐα Πἷο οἴ ἴῃ Ψυ]ρ.) 
ἧς θύρας. Ὡ. 442. Ἑτάνυσσεν ἱμάντι] 
“λεγόμενον παρ᾽ ἡμῖν (Ψ]ρ. ἐφ᾽ 

(ὧν) κλεῖθρον. δύο δὲ εἶχε τοὺς ἱμάν- 
ἐς ἐξηρτημένους διά τινων τρήσεων, ὃν 
ν ἐκ δεξιῶν, ὃν δὲ (Μ6α1ο]. ἐν μὲν-τ- 

Ρ Αἀάο ἰπῆν, Β0Π0]. η΄. 9ο0οθ. ΒΌΤΤΜ. 
4 Ια, 560]. ε΄. 66. ΒΌΤΤΜ. 

10. βῇσιν. 

ΠῚ "“, 

ἐν δὲ) ἐξ ἀριστερῶν εἰς τὸ δύνασθαι καὶ 

ἀνοῖξαι καὶ κλεῖσαι. γὺν μὲν τὸ κλεῖθρον 

παρέτεινε καὶ παρήγαγε τῷ ἱμάντι. Ε.. 

Οο. νΝυὶρ. ἤλλλως. Ὥς ἐγημμένου τι- 

νὸς ἱμάντος τῷ κλείθρω πρὸς τὸ παρολι- 

σθεῖν αὐτὸν ἀπὸ τοῦ ἔξωθεν ἐπικλείοντος. 
3 Ζ ΕῚ ΕἸ 7 Ν 

Ε, ἘἘτάνυσεν]} Ηγουν ἐκρέμασεν τὴν 

κλήϊδα (510) τῷ χώρῳ. Ῥα]. 443. Οἱὸς 
ἀώτῳ) Τῷ ἄνθει καὶ τῷ καλλίστῳ τοῦ 
προβάτου. λέγε, δὲ τῶν ἐξ ἁπαλῶν ἐρίων 

ΕἾ γεγονότων περιβολαίων, Ψι]σ, Ἤνγουν 
τοῖς πέπλοις τοῖς ἀπὸ τῶν ἀπανθισμάτων 

τῶν μαλλίων᾽ τῶν προβάτων κατεσκευ- 
,ὔ 

ἀσμένοις. Ῥα], 

τ Μαλλίον, 5ῖς ἀπρ] οἱ λλ βου ῖθθηᾶα νἱἀθίιν μϑο νοχ ὉΘΙσπαπ6 ὑϑέϊ5 οἵ ἤσοοος 
ἰΠοαΐ, αἱ Ἰηἔγα δα δ΄, 1.35. ὉΡῚ γ6] οχ δοοοηΐξῃ Ραΐοθί ὑγῸ μαλίον ΒΟΥ ΟΠ π 6556 λλίον. 
ὑτ: οἵ, ΒΟ πο ἃ. οἵ Πισδη ρα. 

Οοπΐτα μάλιον πο Δ οἵ ΡΓΟΡατοχνίομθ ΟΠ ΠΪ5] (6 οωρὶίϊδ ἴῃ πιδὰὶ ἔυΐϊββο νἱ- 
ΒΌΤΤΜ. 
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ΟΜΗΡΟΥ͂ ΟΔΥΣΣΕΙΑΣ 8. 

--.ὄὄἕ ..-ὅὕὦἌ ὁ Ἑ 

Βῆτ᾽ ἀγορὴν ἔχει; ἤϊα γρηὸς, πλοῦν μετ’ ᾿Αθάνας. 

ΗμΜΟοΣ δ᾽ ἠριγένειω φάνη ῥοδοδάκτυλος Ἰῶς, 

Ὑπόθεσις. Συναγαγὼν ἐκκλησίαν Τη- 
λέμαχος παρωγγέλλει, τοῖς μνηστῆρσιν 
ἐξιέναι τῆς οἰκίας ᾽Οδυσσέως. καὶ λα- 
βὼν παρὰ μὲν Εὐρυκλείας τὰ πρὸς τὴν 

ἀποδημίαν ἐπιτήδεια, παρὰ δὲ ᾿Αθηνᾶς 
ἑταίρους τε καὶ ναῦν, εἰς πλοῦν ἀνάγεται 
ἡλίου δύναντος. Ἄτι|ρ.. Εἰ. Ω. Ῥᾳ]. Ἅμα 

ἕω Τηλέμαχος συνωγαγὼν εἰς ἐκκλησίαν 

τοὺς ᾿Ιθακησίους κελεύει τῆς οἰκίας μνη- 
στῆρας ἀπαλλάττεσθαι. καὶ ναῦν αἰτή- 

σας παρ᾽ αὐτῶν ὅπως εἰς Πύλον καὶ Σπάρ- 
τὴν πορευθῇ ἀποτυγχάνει. παρὰ δὲ Νο- 
ἥμονος λαβὼν καὶ ἐφόδια, παρὰ ὐρυ- 
κλείας τῆς τροφοῦ λάθρα τῆς μητρὸς ἐκ- 

πλεῖ. Μ5. Βᾶγη65. 1. Τὸ ἦμος τρο- 

χαϊκόν ἐστι καὶ διὰ τοῦτο. ψιλοῦται. 
᾿Απὸ μέρους καλὴ ἤριγένεια, ἢ ἧ τῷ ἦρι 
γεννωμένη τουτέστι τῷ ὄρθρῳ, ἢ ἢ ἢ τὸ ἡρ 
γεννῶσα τουτέστι τὴν πρωΐαν. Ε,. Ἢρι- 
γένεια] Ἦρ γεννῶσα, τουτέστι τὴν πρωΐς- 
αν, ἢ ἐν τῷ ἦρι γεννωμένη, ὅπέρ ἐστιν ἥῤε 
θρος. Ο. γι. Ῥυδοδάκτυλος δὲ ἀπὸ 

τῆς πρωϊνῆς ἀνατολῆς καὶ τοῦ χρώματος 

τοῦ περὶ τὸ διάστημα τὸ πρωϊνὸν τὴν ἡμέ- 
ραν δι᾿ ἐπιθέτου κεκόσμηκεν. Ψ α]ρ. “Ρο- 
δοδάκτυλος ἠώς) ᾿Ηὼς διάφορα σημαίνει" 

τήν τε σωματοειδὴ θεὸν διὰ τοῦ φάναι 
τὸν ποιητὴν, ὡς δ᾽ ἐκ λεχέων παρ᾽ 

8 51Ὁ Ἐ,. 9. Ῥαᾳ]., πἾ5] αυοά ΡᾺ]. μαροί οὐ γάρ σή. 
οὐ γάρ πῇ ἴμεν ξέν οὐδ᾽ ὅπη ἠώς Οὐδ᾽ ὅπη ἠέλιος κι. χα. λ.: 

ἀγανοὺ 'Τιθωνοῖο αι ΧΥῊΣ ᾿ καὶ τὸν ἥ 
θρον φερωνύμως κληθέντα ἀπὸ τοῦ ὀρθοῦ. 

σθαι ἡμᾶς ἀπὸ τῆς κοίτης καὶ περὶ 
οἰκεῖα τρέπεσθαι ἔργα, ὡς ὅταν φηϑ! 

Ἢως μὴν ἡ (516 Μεάϊοὶ. ) κροκόπεπ' 
ἐκίδνατο πᾶσαν ἐπ᾽ αἶαν (. θ᾽. 
καὶ τὸ ἀπὸ πρωΐας μέχρις ὥρας ἕκτης διά: 
στημα, ὡς τὸ, Ὄφρα μὲν ἠὼς ἦν κα 

ἀέξετο (ΡαΙ. -αὴ) ἱερὸν ἦμαρ (Η. ϑ 
66.) καὶ τὴν ὅλην ἡμέραν καθ᾽ ὃ 
μαινόμενον ἡμέρα νοεῖται ὃ ἀπὸ ἀνωτο)ῆ 
τοῦ ἡλίου δρόμος μέχρι. δύσεως (αὶ 
1η8. ὁπότε τὴν ὑπὲρ ἡμᾶς ποιεῖται 
ὃ θεὸς οὗτος, τὸ παρ᾽ ἡμᾶς διεξιὼν ἢ 
σφαίριον) ὡς τὸ, Οἵ ρ᾽ ἐξ ̓ Ασκανίης ἐρι 

βώλακος ἦλθον ἀμοιβοὶ (ΡἉι. ἀμοιβῇ 
Ἠα τῇ προτέρῃ (ΡαΑ]. 1η8. τότε δὲ ὁ Ζεὶ 
ἦρχε μάχεσθαι. ---Ἰ!. ν΄, 7903.) ΓΚ 
ΒΕ “ 

ἱ 

Ἕκτωρ (11. φ΄. 5:)" καὶ τὸ συναμ, 
ρὸν ἡμέραν τε καὶ νύκτα καθ᾽ ὃ σημ. 
μενον καὶ τοῖς (ἡ υα]ρ.. οἵ Ῥαὶ. καὶ »᾿ 

τοῖς) μαθηματικοῖς νοεῖται, ὡς τὸ, Ἠωὼςὶ 

μοί ἐστιν Ἥδε δυωδεκάτη ὅτ᾽ ἐς Ἴλιον εἰ 
λήλουθα (. Φ. 80.) καὶ τὴν ἡλί 
πάροδον, καὶ τὸν τόπον ὅθεν ἀνατέλλει, 
ἥλιος κατὰ ᾿Αρίσταρχον" ὯὮὯ φίλοι οὐ 
ποι ἴδμεν ὅπη ζόφος, οὐδ᾽ ὅπῃ Ἰὰ 

" 

ΞΟΒΟΙ. να]ρ’. Ἰητορτίουϊ ΒΟΓΠΙΟΙ 
418 ΟΠ] Ϊἃ ΠΥΟΗΝΝ ̓  

πορΊροηάα ϑιηΐ, ΟὉ αἰ αιηπιᾶ Ἰδοϑαπι ἴῃ συ]!ρσαία ἀριά ἨομλΘ 11; Οὐ γάρ τ' 

ὅπη ζόφος, οὐδ᾽ ὅπη ἠώς. Οὐδηιν]β. Θηΐπὶ Δ] ] πλτπὴ δἰζ σέ οταϊξίονο, ΟΧ 1115 [ἅπ|ι 

Ἰῃ 16 118 [οτΐαββο σο] Πρ ἃ 5 ἴδοζυτῃ οἰϊα ΠῈ ΟἸἑπ ἔιῖ556 Ὦ φίλοι, οὗ γάρ πω ἴδμεν ἔφην 

ὅπη ἠώς" 60 5681 ΟΓ 1185 οὔπω. αἱ οϑύ μ΄. 2οδ. 
μονίς εἶμεν, οὔ 8101. ΒΟΤΈΜ. 

δ 

ἾὮ, φίλοι, οὐ γάρ σώ τί κωκῶν ᾿ 
ῇ 

' 



11.18.11. ΟΔΥΣΣΕΊΑΣ 8. 48 2-----το . 

ὥρνυτ' ἀρ ἐξ εὐγήφιν Ὀδυσσήος φίλος υἱὸς, 

ἑματα ἑσσώμενος" περὶ δὲ ξίφος ὀξὺ θέτ᾽ ὥμω" 
ποσσὶ δ᾽ ὑπὸ λιπαροῖσιν ἐδήσατο κωλὰ πέδιλα" 
βη δ᾽ ἴμεν ἐκ ; θαλάμοιο θεῷ ἐναλίγκιος ἄντην. ξ 
αἶψα δὲ κηρύκεσσι λιγυφόγγοισι κέλευσε 

κηρύσσειν ἀγορήνδε καρηκομόωντως ᾿Αχαμιούς. 

οἱ μὲν ἐκήρυσσον, τοὶ δ᾽ ἡ ἠγείροντο μάλ᾽ ὠκώ. 

αὐτὰρ ἐπεί ῥ ̓ἥγερθεν, ὁμηγερέες τ᾽ ἐγένοντο, 

8. ἑσσάμενος) ἐσσάώμιενος Υ͂. 
5. θαλάμοιο] μεγάροιο Ψ. 

φαεσίμιβροτος εἶσ' ὑπὸ γαῖαν, Οὐδ᾽ ὅπῃ 
ἀννεῖται (Οά. κ΄. 190.}" γῦν γὰρ, καθά 
φησιν ὃ Κράτης", τῶν τεσσάρων τοῦ κό- 
σμου μέμνηται μερῶν, ἄρκτου, μεσημ.- 

βρίας, ἀνατολῆς καὶ δύσεως, ἅπερ ἀλλή- 

λοις ἐξ ἀντιθέτου ἀντίκειται, ἡ μὲν ἄρ- 

κτὸς τῇ μεσημβρίᾳ ἡ δὲ ἀνατολὴ τῇ δύ- 
σει. Ε΄, Ὡ. Ρα]. Ψυ]ρ. Εἴπωμεν δὲ 

καὶ τί τὸ διάφορον τῆς ἐαδυδακτύλου πρὸς 
τὴν κροκόπεπλον. διὰ μὲν τοῦ κρόκου τὸ 
πολὺ τῆς »υκπὸς ὀλίγον. δὲ τῆς ἡμέρας δη- 

λοῖ, ἐν οἷς καὶ μετὰ τὸν ἑωσφόρον αὐτὴν 
ἀνατέλλειν φησὶν, Ὅντε μετὰ κροκόπε- 

πλὸν (Ι. ψ. 227. ). διὰ δὲ τοῦ ῥόδου τὸ 
πολὺ μὲν τῆς ἡμέρας ὀλίγον δὲ τῆς νυ- 

κτὸς δηλοῖ, ἐν οἷς τῷ ὄρθρῳ αὐτὴν ἐπάγει, 
Ἦμος δ᾽ ἡ ἠριγένεια φάνη ῥοδοδάκτυλος ἡ ἠώς" 

᾿ καὶ τὸ, Ἦμος δ᾽ ἑωσφόρος εἰσι φόως ἐ ἐρέων 

ἐπὶ γαῖαν Ὅντε μετὰ κροκόπεπλος ὑπεὶρ 
ἅλα κίδνατο ἠώς (1]. ψ΄. 226. }" γεννή- 
σας δὲ ἐκ τῆς κροκοπέπλου τὸν ὄρθρον ἐ ἐπ- 
ἄγει τὴν ῥοδυδάκτυλων. Ἔν δὲ τῷ, Ἠὼς 
μὲν κροκόπεπλος ἐκίδνωτο πᾶσαν ἐπ᾽ 
αἶαν, τὸ ἐκίδνατο παράτασιν ἔχει, οὐ 
συντέλειαν. ἐπεὶ γὰρ σφαιροειδοῦς ὄ ὄντος 

᾿ς τοῦ κόσμου καὶ τῆς γὴς οὐχ, ἅμα πᾶσι 

Ἷ κατὰ τὸ αὐτὸ εἰ ἥλιος ἀνατέλλει οὐδὲ 
κατὰ τὴν αὐτὴν ὥραν ἡμῖν ἐνίσταται, εἰ- 
κότως τὸ ἐκίδνατο ἔφη, τὴν ἐν παρατά- 

᾿ς σει ἄλλοτε πρὸς ἄλλους ἐπιβολὴν παρ- 
στὰς τῆς πορείας. Καὶ ὅτι σὺν τῷ ἀπο- 

5 Β16 6 8001. νι]. Νίδηι ἴῃ ΑΙΡΙΟ58. οἵ ῬΆ]. οδὲ ὁ Σωκράτης. 
ΒΟΈΤΜ. 5 ἀλλὰ τὸ---, Βογ, νἱὰ. ἀλλ᾽ οὐ «ὑ----, 

ι προσόδου. ΒΟΥ. «΄ροόδου. 

10. ξείματα ξεσσάμενος. 
6. κέλευσε] κέλευε Η. 

ΒΌΤΤΜ. 

4. ὑπὸ] ὑπαὶ Υ. 
7. ᾿Αχαιβούς. 

τελέσματι καὶ τὸν κύριον τοῦ ἀποτελου- 
μένον εἶναι βούλεται. εἰ μὲν (δον. ἡ Ἷ 
μὲν) γὰρ θεὸς κροκόπεπλος, ὡς ἄν οὖσα 
ἔννους τὲ καὶ ἔμψυχος καὶ ἐν σώματι" τὸ 
δὲ ἀπ᾽ αὐτῆς φῶς σκεδάννυτο περὶ τὴν 
γῆν. ὃ δὲ λαβὼν τὴν σωματοειδῆ θεὸν ἐν 
τῷ κροκόπεπλος συνήντησεν αὐτὴν - 
σκεδαννυμένῳ ἀπ᾽ οὐτῆς φωτὶ, εἰπὼν αὐ- 
τὴν ἀλλ᾽ οὐχὶ τὸ ἀπ᾽ αὐτῆς φῶς σκεδάν- 
νυσθαι. ἔνθα δήπου ἡ Ἵ σωματοειδὴς ἐ ἐπε- 
πόρευτο, “ἀλλὰ τὸ ἀπ᾽ αὐτῆς φῶς ἡμε- 
ρινόν. ἀλλ᾽ οἶδεν, ὅπου τὸ ἀποτέλεσμα, 
ἐκεῖ καὶ τὸ ἀποτελοῦν. Ἐ;. Ω,. 2. ἴΩρ- 
νυτ᾽ ἄρ᾽ Τὸ διὰ τῆς προτροπῆς τῆς θεοῦ 
πρόθυμον τοῦ νέον διὰ τοῦ ὥρνυτο ἐσή- 
μᾶνε. ἣν ἂς Εἵματα ἑσσάμενος] Δι- 
τὴν τῆς “προσόδου τὴν ἀφήγησιν ὡς καὶ 
τοῦ κοίτου πεποίηται; οἰκείως τῇ ὀρφανείᾳ 
καὶ τῷ πατρὸς πένθει" οὐχ οἷός ἐστιν 
᾿Αγαμέμνων προϊὼν, Μαλακὸν δ᾽ ἔνδυνε 
χιτῶνα, Περὶ δὲ μέγα βάλλετο φάρος (1]. 
β΄. 43.). Β. Ὁ. Περὶ δὲ ξίφος] Ση- 
μαίνει ὅτι τὸ παλαιὸν ὦμοις τὰ ξίφη πε- 
βιεβάλλοντο καὶ ὡς ἐν Ἰλιάδι φησὶν ὃ 
ποιητὴς, Τῇ ῥα δύο τελαμῶνε περὶ στή- 

θεσσι τετάσθην, Ἤτοι ὁ μὲν σάκεος ὁ δὲ 
φασγάνου ἀργυροήλου. (1]. ξ΄. 404.). Ε. 
7. Κηρύσσειν) Οὐδὲν ἀντιπράττουσιν οἱ 
στίχοι πρὸς τὴν παροῦσαν ὑπόθεσιν, οἰκει- 
ὅτεροι δὲ μᾶλλόν εἰσιν ἐν Ἰλιάδι, (β΄. 
51.) ῷ. ο. Αὐτὰρ ἐπεί ῥ᾽ ἤγερθεν] Οὐ 

ΒΌΤΤΜ. 
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β᾽ ῥ᾽ 

ΟΔΥΣΣΕΙΑΣ Β. 10---τ2ο, 1.18. ΤΙ: 

ἦμεν εἰς ἀγορὴν, παλάμῃ δ᾽ ἔχε “χάλκεον ἔγχος, Ιο 
οὐκ οἷος" ἅμα τῶγε δύω κύνες ἀργοὶ ἕποντο. 
θεσπεσίην δ᾽ ἄρα τῶγε χάριν κατέχευεν ᾿Αθηήνη" 
τὸν δ᾽ ἄρα πάντες λαοὶ ἐπερχόμενον θηεῦντο. 
εξετο δ᾽ ἐν πατρὸς θώκω, εἶξαν δὲ γέροντες. 
τοῖσι δ᾽ ἔπειθ᾽ ἥρως Αἰγύπτιος ἦρχ ἀγορεύειν, 15 
ὃς δὴ γήραϊ κυφὸς ἔην, καὶ μβυρ ἰώ ἠδὴ. 

καὶ γὰρ τοῦ φίλος υἱὸς ἅμ᾽ ἀνηλαὶ Ὀδυσηϊ 

Ἴλιον εἰς εὔπωλον ἔβη κοίλῃς ἐνὶ γηυσιν, 

ΓΑντιῴος οἰχμητής" τὸν δ᾽ ἄγριος ἔκτανε Κύκλωψ 

ἐν σπηϊ γλαφυρῷ, πύματον δ᾽ ὡπλίσσατο δόρπον. 20 

11. τῷγε κῦνες πόδας ἀργοὶ Η,. ἍΝ δύω οτος ΑΡΟΙ]]ΟΏ ΙΒ γ. ᾿Αργόν. 
ΡΟΆΒ 5. 12. λαβοί. τ6. βηὸ 

Η͂ " 

γὰρ ἔδει προφθάνειν αὐτὸν τὴν σύνοδον 
Ν Ἀ ͵7ὔ -“Ὗ΄ - ΕῚ , 

ἀλλὰ συνειλεγμένων τῶν πολιτῶν ἀπιέ- 
ἷ ναι. Ἐ!. το. Παλάμῃ δ᾽ ἔχε χάλκεον 

"᾿ ε Ἀ ,ὕ ε ΄ 5 
ἐγχος) Ὡς κυνηγὸς πρόεισιν ὃ νέος οὐκ 
7 -“ - 

ἄποθεν τῶν τοῦ πατρὸς ἐπιτηδευμάτων. 
Ν α, Ὁ ἫΝ Ν ἂς σὴν 3 

καὶ γὰρ ἐκεῖνος περὶ τὸν ΓΑργον ἐσπουδα- 
Ἁ 

κῶς φαίνεται (Οάα. Ρ. 291- 544.). καὶ 
τὸ “δ᾿ μαρϑυμ τοῦ σώματος ἀπὸ κυνηγε- 
σίων ἔσχε“. Ἔν τῇ χλανίδι αὐτοῦ Ἔν προ- 

,7ὔ , Ἕ 27 ͵ὔ « Ἁ 

τέροισι πόδεσσι κύων ἔχε ποικίλον ὅλλὸν 

᾿Ασπαίροντα κλάων (Οα. τ΄. 228.). οὕτω 
γὰρ οἱ εὐγενεῖς τῶν γέων ἐπαιδεύοντο. καὶ 

ὁ Μένανδρος, ᾿Ἐλεύθερόν τι τόλμης εἶ, πο- 
“3 νεῖν Θήραν λέγοντας, ὅπλα βαστάζειν". 

Ἂ - 
ἤ ἀντὶ τοῦ μὲν σκήπτρου τὸ δόρυ κατ- 
έχει ὡς οὐ συγχωρούμενος δὲ εἶναι βασι- 
᾿Ἶ Ν 8 ΄7 » ε 7 ὃ "ἶ ͵ ὃ ες, κύνας ἔχει ἑπομένους, δηλονότι ιὰ 
τὴν ἐπιβουλὴν τῶν μνηστήρων, οὐδὲ ἀκο- 

λούθους ἐ ἔχει θεράποντας. Ἐ;. Ω. τ. 

Ἅμα τῷγε δύω κύνες] Τοῦτό τινες πρὸς 

τὸν ἄγροικον παλαιὸν βίον. ἢ ὡς φιλ- 
ακόλουθον τὸ ζῶον ἕπεται οὐ κατὰ προαί- 

ρεσιν αὐτοῦ. Ἐ;. Ω. 14. Εἶξαν δὲ γέ- 
-“ 7. “ 

ροντες} Τοῦτο εἰς ἔλεγχον τῶν μνηστή- 

« Βοῦθο, ργδοαηΐίο Ἐπβίβίῃϊο, 
5. διῶ 89}}1 0." 

Γ 80Γ. ν]ά.----ἰλ εὐθερόν σι σολρμήσει πονεῖν, Θηρᾷν λέοντας, ὅπλα βαστάζειν----. 

᾿Αντὶ σκήπτρου σὸ δόρυ κατεῖχεν ὡς οὐ συγχω- “ 5080]. ψῈ] σ΄. Πθοο ἐδηξπτη ΘΧοοΡΡΒΙ: 

18. Εἴλιον. 

ΕΝ ὰ αὲ ηρ ε 7 ὃ Α ΠΣ. 
βῶν. τοι ον ετι μων οι γέροντες τὰ το 

γένος. τοῦτον ὕβριζον αὐτοὶ καὶ ἀπηξίουν 
βασιλέα εἶναι αὐτόν (561. αὐτῶν.) ΕἸ. 
Ω. 15. Τοῖσι δ᾽ ἔπειθ᾽ Εἰκότως δημη- 
γορεῖ. δέδιε γὰρ ἄμφω τῶν παίδων, τοῦ 
μὲν τῇ ἀπουσίᾳ, τοῦ δὲ τῇ ἀξίᾳ. Ἅμα 
δὲ τῷ γέροντι τοῦ δημηγορεῖν ὃ ὁ Τηλέμα- 
χος ἤρξατο. καὶ οὐκ ἐπαίρεται τῇ τιμῇ 
τῶν γερόντων ὅ γέος, ἀλλὰ μὲμεῦξαι τὸ 

ἐθικὸν τοῦ πατρός. τοιοῦτος γὰρ καὶ ὃ 
᾿Οδυσσεὺς ἐ ἐν τῷ λέγειν, οὐ ταχέως ἀρ- 
χόμενος, ἀλλὰ, Σ Στάσκεν ὑπαὶ δὲ ἴδεσκε 

κατὰ χθονὸς ὄμματα πήξας (!. γ΄. 
2417} Ἐὸ ΟΣ 6. ΚΑῚ μυρία ἤδη] 
Ἐπειδὴ ὑπὸ τοῦ γήρως κυφοὶ. ψίνονται καὶ 
οἱ τυχόντες, καὶ οὐ διὰ τὸ γῆρας δεῖ θρω- 

σύνεσθαι, πρόκειται (80. πρόσκειται), 
καὶ μυρία ἤδη. Ἐ;. 18. Εὔπωλον] Κα- 
λοῖς ἵπποις χρωμένην ἢ ἐν ἥ καλῶς ἀνα- 

στρέφεταί τις. . Ῥα]. ΟἿ, Βαγη65. 

20. Πύματον] Ἤτοι προφαγὼν ἄλλους 
ἐν πρώτοις ὕστατον ἔφαγεν. αὐτόν. Β. 

Ὅτι τάχα ἐτιμωρήθη ὑπὸ τοῦ Οδυσσέως' 
καὶ οὐκέτι ἄνθρωπον ἔφαγεν. ἢ τὸν ἐν 

ἀπὸ κυνηγεσίου οὐλὴν (Οἀ, τ΄, 303.) ἔσχε, καὶ ἐν τῇ 

ΒΌΤΤΜ. ; 

ρούμενος εἶναι βασιλεύς. ἨἈροοΐο. Ηΐϊης. ἴῃ 5ιρ ἃ ΡΟΒ1{1|5 γΟΟΟΪΆΠῚ δέ ροβί συγχωρ. ἘΓΔΠΒΙΟΥ 
146 ροβί νοσϑιὴ κύνας, τ] τϑοίο γΓοβροπα θ᾽ 5 ρΟΥΪΟΥΪ μέν. 
ἀκολούθους ἔχει θεράποντας ΠΟΙΠΤΠΟΑἸΟΥΊ ΙοσΟ ρΟΏΟΓΟ Π1] αἰποί. 

Νπι 1Ππ4 ἀποαπι οὐδὲ 
ΒΟΤΊΜ. 

ι 



ΘΙ, 11. ΟΔΥΣΣΕΊΑΣ Β. 21---530, 47 
-» νὰ ἊΣ » ὰ διε δ ἂν δῶν τρεις δὲ οἱ ἄλλοι ἔσαν: καὶ ὁ μὲν μνηστηήρσιν ομίλει 

᾽ 7 γ ν᾿ 9, 9 » 

Εὐρύνομος, δύο δ᾽ αἰὲν ἔχον πατρώϊω ἔργα: 
᾽ ΕῚ ὅν Δ »"» ΄ ἢ... 7 ἧς 5 ͵ ἀλλ᾽ οὐδ᾽ ὡς τοῦ λήθετ ὀδυρόμενος κωϊι ὠχεύων. 
"“ .“ὔ ψ' 5» ΄ ΄ 

τοις 0γὲ δωκρυχέων οὐὑγορήσωτο καὶ μετέειπε" 
"Ὁ" ΕἸ ͵ [72 » 

Κέκλυτε δὴ νῦν μευ, Ιθακήσιοι, 0, ττι κεν εἴπω" 25 
37 Ἄμ » 5 Ν ΄ ᾽ » ἊΝ ΄ 

οὐδέ ποθ ἡμετερή ὠγορή γένετ, οὐδὲ θόωκος, 
3 Φ'υ "" Ε 5 εξ οὗ ᾿Οδυσσεὺς δῖος ἔβη κοίλης ἐνὶ νηυσί; 

4 ᾿ϑ 

γὺν δὲ τίς ὡδ᾽ ἤγειρε: 7 Ἂ 7 «“ 

τινων, χρέειω τόσον ἐκει. 
5 " ΕἸ »" ἮΝ ἕ ΄ ᾽ 

ἠὲ νέών ἀνδρῶν, ἡ οἱ προγενέστεροί εἰσιν; 
᾽..7 4...» “ ὃ", ᾽ » ἠέ τιν᾽ ἀγγελίην στρωτοῦ ἔκλυεν ἐρχομένοιο, 

- 

21. ῥοι. 22. βέργα. 
ῬΡΟΙΒ, ι0. μετέξειπε. 
30. ἔκλυεν] ἔκλυον Η.. 

τάξει ἔσχατον. ἢ ἐπιφανῶν (νἀ. τηο0χΧ) 

τοῦτον εἴρηκεν. ΩΦ. Ἤτοι τὸν ἐν τάξει 
ἔσχατον. ἢ ἐπηφρωνέον '' τοῦτο εἴρηκε, ὄν- 
τὼς πύματον καὶ ἔσχατον, διὰ τὸ τιμω- 
ρηθῆναι αὐτὸν ὑπὸ ᾽Οδυσσέως. ἢ πύμα- 
τὸν τῶν ἕξ' ἢ δόρπον πύματον" οὐκέτι 
γὰρ ὁ Κύκλωψ ἔφαγε, συναποβαλὼν τῷ 
φωτὶ καὶ τὸ ζῇν, ὡς καὶ λέγεται. δα]. 
ΒΆγηθ8. Δόρπον] Τὸν καθ᾽ ἡμᾶς δεῖ- 
πνον. Τρισσαῖς δὲ τροφαῖς ἐχρῶντο" καὶ 
τὴν μὲν πρώτην ἐκάλουν ἄριστον, ἣν ἐλάμ.- 
νὸν πρωΐας σχεδὸν ἔτ, σκοτίας οὔσης" 

καὶ ὠνομάσθη ἄριστον ἢ παρὰ τὸ τοὺς 
λαμβάνοντας εἰς ἀριστείαν ἔρχεσθαι 
{(Ψρ. εἰς τὴν ἀριστείαν προέρχεσθαι), 
ἢ ἀπὸ τοῦ προσφέρεσθαι ταύτην πρώτην 
τροφήν, (Ὑ ]ρ:. Ἰηβουῖῦ παρὰ τὸ ἄειρε 
ὠνομασμένης τῆς λέξεως: Μή μοι οἶνον 
ἄειρε μελίφρονα πότνια μῆτερ, 1]. ζ΄. 
464.}" τὴν δὲ δευτέραν δεῖπνον, τὸ καθ᾽ 
ἡμᾶς λεγόμενον ἄριστον, μεθ’ ὃ δεῖ 
(Ψι]ρ. ἔδει) πονεῖν (δ υἱρ.. 1η8. ὅπερ 
ἐστὶν ἐνεργεῖν λαμβάνοντες γὰρ ταύτην 
τὴν τροφὴν πάλιν περὶ τὰ πολεμικὰ ἔργα 

30 

24. τοῖς] τοὺς ἃ ὈΥΪΓηἃ τηδηι τ νάδίιν Η. 
25. βείπω. 26. οὔτε Ὀ15 Η. ὙΥ. 27. δῖβος. 

ἘΝ δ Ν ᾿ , Χ " ἐπόνουν). τὴν δὲ τρίτην δόρπον, τὸ καθ 
ἡμᾶς λεγόμενον δεῖπνον, ἀπὸ τοῦ τὸ δόρυ 
παύειν, ἢ τὸ δεόμενον ὕπνου. Ἐ;. Ψα]ρ. 
δρᾷ Ψα]ρ. Ιοοὺ Ὁοβ γθ ΠἸοστιὴ ἀπὸ 
τοῦ κ. τ. ε. ἴδ παρρδῖ: καὶ ἔστι κατὰ 
τὸ ἔτυμον ἰαύερπον, ὅταν εἰς τὸ ἰαύειν πο- 

Αἰ- 
σχύλος δὲ καὶ τῆς τάξεως τῶν ὀνομιάτων 
μάρτυς λέγων, ἄριστα, δεῖπνα, δόρπα αἷ- 
ρεῖσθαι ([τὰρηι. ἴηο. 46. εἴ δά Π]πά 
ποῖ, Βιι6]61.) 23. ᾿Αλλ οὐδ᾽ ὡς τοῦ 
λήθετο] Τὸ συμβαῖνον εἰς τοὺς γονεῖς 
παρεφύλαξεν. οὐ γὰρ οὕτως ἡ τῶν ζών- 
τῶν παρουσία εὐφραίνει ὡς ἡ τοῦ ἀπελ- 
θόντος ἀπώλεια λυπεῖ. οὗτος οὖν τρεῖς 
μ᾿ 9 " Ν » , ἢ , ἔχων οὐ παύεται τὸν ἀπολωλότα ὀδυρό- 
μενος. Εἰ. Ω. 24. Τοῖς ὅγε] Τινὲς, τοὺς 
ὅγε. Η 81]. 28. Νῦν δέ τίς] Τὸ τίς πυ- 

Ἁ ᾿ ἄμε 7 ’ὔ 7 σματικὸν καὶ ἐνθάδε τυγχάνον φυλάσσει 
Ν ϊὸ , Κ » ᾿ τὸν ἴδιον τόπον“. ὦ. 30. Ἔκλυεν} Τι- 

γὲς, πολεμίων στρατοῦ" ἄμεινον δὲ, τοῦ 
δια ἊΝ , κι ) ἐπὶ ἴλιον στρατεύσαντος. οὗτος γὰρ 
ἅμα μὲν ὡς περὶ δημοσίων πραγμάτων 
ΕῚ - 0 Ν Ἁ Ἀ 5. ὦ , ἐρωτᾷ, ἅμα δὲ καὶ τὰ αὐτῷ διαφέροντα 

ευὐὠμεθαΐ, ὅπερ ἐστὶ κοιμᾶσθαι. βευὼμ, ᾽ Ρ μ 

Ἀ ΤῊ χη85. ἐσιφρονίων, ἐπὶ φονέων ; πμᾶρ ΒαΑΓηΘϑῖαβ ἔδοὶζ ἐσιφωνέων ; γοοξίῃ5 ἐπιφωνῶν Ηὶς 
οὗ 1ῃ ΒΟ] ο Ὁ. Οὐμ ον, ἀναφωνεῖν οἵ προαναφωνεῖν ἴῃ 50}}0], α΄. 154. β΄. 127. 284. 36η. ΒΟΌΤΤΥΜ. 

ὑ Ηοο ἱπορ ϊβδίπυιμυ. αὐἴχιο ΟΕ ΠΟῺ ΡΙΆΠΟ ΠΟῚ ἀπβθα πα γὶβ Ηἶδὶ τα Ἰομο πὶ Βα ΡθΘα5 ΘΟΡΠΔΙΙΟΙἾ5 αἰιδ8 οϑὶ ἰητροῦ Οτόθουπη ὃ οἱ ΠΟΛ τὰ ἐ νοὶ 7 (ᾧ). 
ΒΌΤΤΜ. Κ χόσον. ΘΟΙΙΌ. πόνον. 

ΒΌΤΤΜ. 



48 ΟΔΥΣΞΕΙΑΣ Β. 41-ι-46. 118. 1]. 

ἥν χ' ἡμὶν σάφα εἴποι, ὅτε πρότερός γε πύθοιτο; 

ἠέ τι δήμιον ἄλλο πιφαύσκεται, ηδ᾽ ἀγορεύει : 

ἐσθλός μοι δοκεῖ εἰνῶι; ὀνήμενος" εἴθε οἱ αὐτῷ 

Ζεὺς ἀγαθὸν τελέσειεν, ὁ, τι φρεσὶν ἥσι μιενοινοῦ. 

Ὡς φάτο' χαῖρε δὲ φήμη Ὀδυσσῆος φίλος υἱὸς, 

οὐδ᾽ ἄρ᾽ ἔτι δὴν ἡ ἥστο, μενοίνησεν δ᾽ ἀγορεύειν" 

στη δὲ μέσῃ ὠγορή" σκήπτρον δέ οἱ ἔμβαλε χειρὶ 

κήρυξ Πεισήνωρ, πεπνυμένα μήδεα εἰδώς. ᾿ 

πρώτῳ ἔπειτα γέροντα καβαπτόμενος προσέειπεν 

6: γέρον, οὐχ, ἑκὼς οὗτος ἀνὴρ, τάχ δ᾽ εἴσεωι ωὐτὸς, 

ὃς λαὸν ἤγειρα" μάλιστα, δὲ μ ἄλγος ἱκάνει. 

οὔτε τιν ἀγγελίην στρώτοῦ ἐκλυον ἐρχομένοιο, 

ἥν χ' ὑμῖν σάφα εἴπω, ὅτε πρότερός γε πυθοίμην, 

οὔτε τι θήμιον ὥλλο πιφαύσκομαι, οὐδ᾽ ἀγορεύω 

ἀλλ᾽ ἐμὸν αὐτοῦ χρέος, ὁ μοι κακὸν ἔμπεσεν οἴκῳ, 

δοιά" τὸ μὲν, πωτέρ᾽ ἐσθλὸν ἀπώλεσω, ὅς ποτ᾽ ἐν ὑμῖν 

3. 

49 

45 

41. βείποι. 42. ἤἢέ τι ὃ. ἄ. πιφαύσκεται] ἢ ἔτι ὃ. ἄ. πιφάσκεται Υ͂. 

ἃ δ. δῖ, 24. ἔῆσι. 47. δὲ μέσῃ] δ᾽ ἐν μέση͵ Η. δ᾽ ἔνι Ψ. 1}. οι. 
48. βειδώς. 20. προσέξειπεν. 40. τάχα] μάλα . 10. ξεκάς. 
βείσεαι. οὐ ἤγειρα] ἤγειεν Υ. 10. λαβόν. 43. ὑμῖν] ἡμῖν. ν. 
10. ὅτε] ὅτε 10. ξείπω. 45. ἐοίκῳ. 

-Ὁ “ -Ὁ -Ὁ .Ὰ 

πολυπρωγμονεῖ. Ὁ, 41. Ὅτε] Γρ. καὶ, τε καὶ κακοῦ. ἐπὶ καλοῦ μὲν ἀντὶ τοῦ 
ὅτι. Η47]. 543. Ἔσθλός μοι δοκεῖ εἰναι 
9. δ ὁ δα ε Μ᾿ Ν δὲ 4. οἱ 

ὡς τοῦ εἶναι ἢ στιγμή. τὸ δὲ ὀνήμενος 
“ ͵7ὔ 

ἠθικῶς ἀναπεφώνηται, ἄξιος ὀνήσεως. Ο. 
αι ας, Υ͂ Σ Ν “ἷ ΕῚ Ν -“ Μ 

Τοῦ ὀνήμενος λείπει τὸ εἴη, ὥντι τοῦ, εἴή 

᾿ ν » ν μα ΐ δὰ »ν (Ν᾽ 
πρὸς σὲ ποιοῦμαι τὸν λόγον᾽ ἐπὶ κακοῦ δὲ 
5 ἃ -.Ὁ ε ΄ῳ η ἀντὶ τοῦ ὑβριστικῶς διωτίθεμιαι, ὅπερ καὶ 
γενικῇ συντάσσεται. Β. 40. Τάχα εἴτ 

σεαι] Γρ τάχα μαθήσῃ. ΗΑ]. Ἐδδ, 
» ,ὕ ε Ν Ν " Ν ". ὀνηθησόμιενος. ἢ δὲ στιγμὴ εἰς τὸ εἶναι. 

Ἀ δ ν ᾧ χὺλ 5 -᾿ 5» ͵ὔ Β 
. πὸ δὲ ὀνήμενος ἠθικῶς ἀναπεφώνηται. Ὁ. 

-Ὡ - ᾿ »“ Ἀ 

᾿Αντὶ τοῦ ὠφελῶν αὐτὸς ἑαυτὸν εἴη καὶ 
,ἷ ΄-“ ὔ “Ὁ ὕνησιν αὐτοῦ λάβοι. Ἐ). 45. Φήμῃ] Τῇ 

,ὕ -Ὁ ͵ὔ ͵7ὔ Ἀ Ἁ ἂν 

κληδόνι, τῇ μαντείᾳ. λέγει δὲ τὸν λόγον 
-Ὁ 5 ,ὔ ὰ ε ͵ὕὔ ΕῚ “ς τοῦ Αἰγυπτίου, ὃν ὡς μαντείαν ἐκδεξά- 

ε 7 5 ͵ὔ ΕῚ , ΕἸ 
μενος ὁ 'Τηλέμαχος ἐχάρη οἰωνιζόμενος. ἐκ 

, “᾿ 

τούτου ὅτι τὰ κατὰ σκοπῶν (507. σκο- 
᾿ » " ͵,ὕ 5 ΄ » ΄, 

πὸν) αὐτῷ πάντα εἰς τέλος ἀχθήσεται. 
,ὔ Ἀ “᾿ ΗΕ. 40. Καθαπτόμενος] Πρὸς ἐκεῖνον 

Ἀ ,ὕ 5» ,ὔ Ν Ἀ 7ὔ τὸν λόγον ἀποτεινόμενος. τὸ γὰρ καθά- 
Ν ΄-“- 

πτομαι ἐπὶ δύο λαμβάνεται, ἐπὶ καλοῦ 

Β[οβδᾶ. ψιά. ποῦ, δὰ 3 34 41: 
Ἤγειρα] Ζηνόδοτος, ἤγειρε. ἐλέ ῥιρ μένε δὲ 

διὰ τοῦ, μάλιστα δ᾽ ἐμέ" ἐχρῆν γὰρ εἰ! 
πεῖν, αὐτόν. Ἠα1]. 42. Γελοῖος (γεπ 
λοίως Θῃγ. ΡΟῈ 5.) γράφει Ζηνόδοτος, ἤϊπ΄ 

ον (μεπηρ6 ΡΤῸ ἀγγελίην. ΡΟΙΒΒ.),. 
ἀπὸ τοῦ ἀΐειν ὅ ἐστιν ἀκούειν. Ηδ1].. 

45. Ὅ μοι κακ᾽ ἔμπεσ᾽ οἴκῳ (516 ραν 
Δηΐ.})} Μετὰ τοῦτο ὑποστικτέον. ψυϊρ.. 
Ὅ μοι κακὸν ἔμπεσεν] ᾿Αριστοφάνης, δ΄ 

4 ἊὦῪ Ἀ ἂἊ᾽ (ΨΚ 5 ἈΝ -" 
μοι κακὰ ἐμπεσε. τὸ δὲ, ὃ μοι, ἀντὶ τοῦ, 

ὅτ, μοι. ΗαΔγ]. ΒΒ... 46. Δοιά] ν᾿ 

; 

7 

Ὶ 

1 Ὁ αὶ 5680]. Η 81]. αποπΐδη ΗοΥ] Ὠο Ροίοβί (αἴη δυύ Μαῖυβ, δαΐ βουῦῖθᾶ οὐάϊοα, 
Απλθτοβ. Β. ουγαγὶΐ, ἄστη ἴῃ φοάδῃ) 1154 61} ν 5 θΟῃοθρίο ΒΟΠΟ]1Ο βου ρύπιΓδπὴ ΑΥὐϊβίοσ. 
Ρἢδποᾶπα Θχμθοῖ ἰΐα, κακὸν ἔκπεσε. Οογίο νοιθὶ ἐκπίπτειν ἸΟΘῸΒ Πἷο 6556 νἱχ ροίεβί, ΕΣ. 
ῬΙΌΓΆΙΘτα τϑααϊῖς 14 αποά (6 ΑὙἸβίορῃθπο τϑθυ τη Γ ἴῃ 56Π01}10 58.84. ΒΌΤΤΜ. 



118Β.11. ΟΔΥΣΣΕΙ͂ΑΣ Β. 47--ς2. 49 
»"ν 7 Ν “ ἃ » μι τόσδεσσιν βασίλευε, πατὴρ δ᾽ ὡς ἥπιος ἦεν. 

“" ᾽ ε “ ὰ Ν. 7 Ψἤ ε“ γὺν δ᾽ αὖ καὶ πολὺ μεῖζον, ὃ δὴ τάχα οἶκον ἅπαντα 
5ςε ον ΟΡ ῷ δία: πάγχυ διαῤῥαίσει, βίοτον δ᾽ ἀπὸ πάμπαν ὀλέσσει. 

Ψ΄, 

μητέρι μοι μνηστήρες ἐπέχρωον οὐκ εθελούση, 50 
3 ' ε κα ΔΩ ᾽ ᾽ , Ἀ τῶν ἀνδρῶν φίλοι υἷες, οἱ ἐνθάδε Ὑ εἰσὶν ἄριστοι 

ὲ 3 “- » ϑ'ο », “» οἱ πατρὸς μὲν ἐς οἶκον ὠπεῤῥίγωσι νέεσθαι 

47. Εώς. 48. βοίκον. 
52. βοίκον. 

μὲν ᾿Αριστοφάνης κακῶς πληθυντικῶς 
γράφειν" ὁ δὲ ᾿Αρίσταρχος τὸ δοιὰ ἀντὶ 
τοῦ διχῶς ἀνύει (80Ὑ. ἀκούει). Τῇ. ᾿Αρί- 
σταρχος τὸ δοιὰ ἀντὶ τοῦ διχῶς. συνα- 
πτέον αὐτὸ τοῖς ἄνω καὶ στικτέον. ΗΔ]. 
47. Πατὴρ δ᾽ ὡς ἤπιος ἦεν} Οἱ ἀρχαῖοι 
τὴν βασιλείαν ἐμέριζον εἰς τρία ἐπίθετα. 
τὸν μὲν πρᾶον βασιλέα ὠνόμαζον πατέρα, 
τὸν ἀπηνῇ καὶ θυμώδη, δεσπότην, τὸν φει- 
δωλὸν καὶ φιλόχρυσον, κάπηλον. Β. 48. 
Νῦν δ' αὖ) Οὐχ ὡς πρὸ ἐκείνων τοῦ πα- 
τρὸς τὴν οὐσίαν, ἀλλὰ τὴν κατηγορίαν 
χὔξων τῶν νέων. ἄλλως τε τοῦτο μὲν 
ἐμφίβολον, ἐκεῖνο δὲ πρόδηλον. Ὁ. 50. 
Ἐπέχρειον] ᾿Αριστοφάνης, ἐπέχρων. Ηδ1]. 
51. Τῶν ἀνδρῶν φίλοι υἷες) Τουτέστι 
τῶν ἐνθάδε ἄριστοι (50Υ. ἀρίστων) υἱοί. 
αὶ μὴν δώδεκα μόνοι ἦσαν ἀπὸ τῆς 1θά- 
Ὡς" ἀλλ᾽ ἐκείνων ἔδει μάλιστα κατήηγο- 
εἴν, οὺς ἔδει συλλαμβάνεσθαι τῷ πολίτῃ 
λιαϊζομένῳ. Β, Ἑκατὸν δέκα καὶ ὀκτὼ 
᾿χεδὸν ὄντων τῶν ἁπάντων μνηστήρων, 
'πὸ τούτων δὲ ἐκ τῆς ᾿Ιθάκης, Δύο καὶ 
ἑκα πάντες ἄριστοι (π΄. 2 51.), ῥηθέν- 
ἐς, ζητεῖ Ἡρακλείδης, πῶς ὁ Τηλέμα- 
Ὀς σμικρύνει ἐν τῇ δημηγορίᾳ συστέλλων 

ὰρ ἔφη, Μητέρι μνηστῆρες ἐπέχραον οὐκ 
ϑελούσῃ, Τῶν ἀνδρῶν φίλοι υἷες οἱ ἐν- 

Ε γ᾽ εἰσὶν ἄριστοι. τὸ γὰρ πολὺ φορ- 
ἰον τῆς μνηστείας περιήρηκε συστείλας 
πλῆθος εἰς τοὺς ἐνθάδε, τοὺς ὄντας ἐλά- 
στὸν μετὰ τοῦ παντὸς πλήθους. Φαΐη 

τὰ Ν᾽ Πλἶτπ πὶ βου θοθαὶ κακὰ---δοιώ. 

ὙΡῺ]. δα 1]. “. 22. 

ὃ πλῆθος εἰς μόνους τοὺς ᾿Ιθακησίους. τί 

50. ἐπέχραον] ἐπέγχραον 6Χ οτηδηά, Η. 

᾿ , 
- λ δ᾽ ἂν τις ἐν ᾿Ιθάκῃ δημηγοροῦντα τὸν Τη- 

λέμαχον τῶν ἐξ ᾿Ιθάκης εἰκότως κατήγο- 
" ε 7 ᾿ ἂν α ἣ -“ »᾽-. ρεῖν. ῥηθέντων δὲ καὶ ὑπὲρ τῶν ἄλλων 

ἀπολογία μᾶλλον ἦν τοῖς πατράσι τῶν 
,ὔ ,ὔ ᾿Ιθακησίων, ὅτι οὐχ οἱ ἡμέτεροι μόνον 

7 “ ,ὔ ἀλλὰ καὶ ἄλλοι, καὶ δεῖ πρότερον ἐκεί- 
, " - νους κωλύειν πλείους ὄντας" τοῖς γὰρ πολ- 

" Ν λοῖς ἀκολουθήσειν καὶ τοὺς ἐλάττους. εἰ 
Ἀ ε -“" Μ 7ὕ -Ὡ- γὰρ «ἁπλῶς εφη, Μητέρι μοι μνηστήρες 
Ψ' 

“ Ἃ ἐπέχραον οὐκ ἐθελούσῃ, κοινῶς ἂν κατ- 
“- -» ,ὔὕ ἡγόρησεν ἀλλοδαπῶν καὶ ξένων ἐν ἀλλο- 

" χ ε -“ τρίοις ἀκροαταῖς. ἡ δὲ ἐπαγωγὴ ἡ, Τῶν 
-““ ω ᾿ »᾿ ἀνδρῶν φίλοι υἷες οἱ ἐνθάδε γ᾽ εἰσὶν ἄρι- 

στοι, ἴδιον τὸ ἀδίκημα ἐποίησεν, ὡς καὶ 
“- ΕΝ -, » ͵7 “ τῶν ἄλλων τοὔτοις ἀκολουθησάντων, ὅτι 
“Ὁ ἢ Ἀν. ΄7 ν 4 “ ε τῶν ἀρίστων ἐν ᾿Ιβάκῃ ἤσαν παῖδες οἱ 

΄ “ ΠῚ Η͂Ρ ε , ᾿Ιθακήσιοι μνηστῆρες, ὡς ἂν οὖν ἡγεμόσι 
»“᾿ - οἱ ἄλλοι εἵποντο. ἐν πᾶσι γὰρ τὸ ἡγεμο- 

νοῦν ὀλιγώτερον τῶν ἀρχομένων" καὶ τῷ 
ε - Ἃ Ὁ Ἰγεμονοῦντι κἀν τὸ ὀλίγιστον ἢ πείθεται 

»Μ -“ , ’ τὸ ἄλλο πλῆθος εἴς τε τὰς ἐπιθέσεις καὶ 
τὰς ἀποχὰς τῶν πραττομένων. Ὁ." 4. 

Ἂ ΟἹ πατρὸς μὲν] Διαβάλλει τὴν μνη- 
,ὔ ν “ -" στείαν ὡς πρόφασιν οὖσαν τῆς ρπαγὴῆς 

“ 
’ τῶν χρημάτων. ἐξὸν γὰρ κατὰ νόμους 

μνηστεύεσθαι παράνομοι ἡμῖν ἐνοχλοῦσιν. 
-“ 

“ Δῆλον ἐκ τούτων, ὅτι Ἰκάριος ᾿Ιθακήσιος 
ε » -“  Ἦ ᾽ Ψ.ι, , ἣν. ἐεφὴ γοῦν, εἰς οἶκον. εἰ γὰρ ἣν ξένος, 
μή Ἂ Ν ΔΝ δ Ν Ν -" ἐφηὴ ἂν πρὸς τὸ ἄστυ ἢ πρὸς τὴν γαῖαν. ν Κ τ. εἰ δὲ ἦν Σπαρτιάτης, πῶς εἰς Σπάρτην 
ἐλθ ᾿ Τ “7 » “ ΟΕ Ἢ ἐλθὼν Ῥηλέμαχος οὐ συνέτυχεν αὐτῷ; 
-Ὁ ε 7, ΝΜ πὼς τε ὃ φιλοδέσποτος Εὔμαιος κατηγο- 
“" ᾽’ -“ ,ὔ ρεῖτο (ϑοΓ, κατηγόρει) τῇ δεσποίνῃ λέ- 

ΒΟΊΤΜ. 
" Ἐχ Βος αἱ νἱάἀοίαν ΒΟ! ]1ο, ἴῃ 40 ὲδ Ἰορ τον νῸ] σαΐα ἰδχ ῃ5 μευ τέρι μοι, ΡΟΓΞΌΠῈ5 δχ- ὙΡΒΙΣ μησρί τ᾽ ἐμῇ οἱ ὶξ ἐπέχραον ; ἀιοτ εν ἢ] τοογς οβδθ οἴϊαπι ἴῃ ΞΟΠ]. οοᾶ, 

ἘΒοςον 5 δαΐοαι Ἰμἀ8 μητρί γ᾽ ἐμῇ. ΒΌΤΤΜ. 
ΝΟΙ,. 1. ἘΕ : 



δ0 ΟΔΥΣΣΕΙΑΣ Β. 53--ς63. 118. 11. 

᾽ 7 “ἶ ᾽ ἐς » ΄ 7 

[κωρίου, ὡς καὶ αυτος ἐεδγώσωιτο θύγωτρω, 

δοίη δ᾽, ὦ κ' ἐθέλοι, κωΐ οἱ κεχωρισμένος ἔλθοι. 
ε ΟῚ Ἢ ς μ᾿ 7 “4 Ἂ 

οἱ δ᾽ εἰς ἡμέτερον πωλεύμενοι ἡμώτω πῶντω, 58 
-“ὝὝ ε Ῥ 37).. 7 ΕῚ 

βιοὺς ἱερεύοντες καὶ οἷς καὶ πίονως αἰγας, 
5 ν᾿, ν᾿ " 2 522) “ 

εἰλωπινάζουσιν, πίνουδσί τε αἴθοπα, οἶνον 
7 χἾΊ Ν Ἂ ", ὰ Ε] Ἂς “ἢ. Δ ΣΝ 

μωψνιδίως" τὰ δὲ πολλὼ κοτάνετοωι" οὐ γῶρ ἐπ᾿ ὥνῆρ, 
“" 3 Ἂς 5 ΠΑΝ Ἢ 5 ΄ς ΕΩ Ε “" 

οἷος Οδυσσεὺς ἔσκεν, ὠρήν ὥπὸ οἰκου ὠμυνωι" 
"" «ες ων ᾽ “ ἴω 3 

ἥμεις δ ου νύ τι τοίοί ομυνεμνεν᾽ 
5 5} 

ἡ καὶ ἐπειτῶ όο 
΄ δὲ ͵ ΕῚ δ. 5 ἼΑ 

λευγώλεοι τ᾽ ἐσόμεσθα, καὶ οὐ δεδαηκότες ἀλκήν" 
ἐπ «ἢ. “ς » 3, 7 ἊΨ 

ἡ τ᾽ ἂν ἀμυναίμην, εἴ μοι δύνωμίς γε παρείη. 
ΟῚ - ΜΝ 5 ἈΦ΄ ..] 7 Ὁ, ἫΝ »" 

οὐ γὰρ ἔτ᾽ ἀνσχετὼ ἔργω τετεύχωτωι, οὐδ᾽ ἔτι κωλως 

54. ἐθέλοι ἐθέλόϊ Ἡ. 10. ἔοι. ς 5. ἡμέτερον] ἡμετέρου οἵ 516 ἴοΥ γρουαγ ἷῃ 

50 Π 0115, ὲ5 αἰβοσῖθ, Η. νι4. Ἡγοάοίμπηι 1. 35. ΝἼ].. 8.4. οἵ ὙΥ Θββθ ηρίαπι 

Δ ρυΐϊογομη ἰοοῦπι. ΡΟ. ἡμετέρου ἴῃ ἰοχῦ. ἡμετέρους ῬΙῸ Υ. 1. ν 
56. ὅὄξις. 57. βοῖνον. 

63. ἀνσχετὰ]) ὡς σχετὰ Ν. 
50. Γοίκου. 

γων, Ὡς ὠφελλ᾽ “Ἑλένης ἀπὸ φῦλον ὀλέ- 

σθαι Πρόχνυ (ξ΄. 68.); Ἰκάριος γὰρ καὶ 

Τυνδάρεως ἀδελφοὶ, καὶ περιείχετο τῇ 

κατάρῳ ἡ Πηνελόπη, εἴπερ ἐκείνη (ἐκεί- 

νου 6πι. Ναὶ.) τοῦ Ἰκαρίου ἦν θυγάτηρ. 

πῶς τε ᾿Αθηνᾷ ἐν Σπάρτῃ ὄντι τῷ Τηλε- 

μάχῳ φησὶ, Ἤδη γάρ ῥα πατήρ τε κασί- 

γνητοί τε κέλονται Ἐὐρυμάχῳ γήμασθαι 

(«΄.. τ6.}; ὡς γὰρ ἐν Ἰθάκῃ οἰκούντων ποι- 

εἴται τὸν λόγον. ὦ. 532. Ὥς κ᾽ αὐτός) 

Γρ. ὅς. Ῥα]. Ὅς] Γρ. ὥς. Ηατ]. Ἕε- 

δνώσαιτο] “δνα ἐπιδώσει" καὶ κυρίως, 

μὲν ἕδνα ἐστὶ τὰ διδόμενα ἀπὸ (ΔΙ. 

ὑπὸ) τοῦ γαμοῦντος τῇ γαμουμένῃ" νῦν 

δὲ καταχρηστικῶς κεῖται ἢ λέξις ἀντὶ 

τοῦ χρήματα ἐπιδοίη. Ὡ. ψυὶρ. Ῥαὶ. 

58. Τὰ δὲ] Τὰ ἐπὶ συντριβῇ ἡμετέρᾳ 
θελήματα τούτων. Β. Κατάνεται] Τε- 
λειοῦται" ἀπὸ τοῦ ἀνύω, ἄνω, ἑἵἥμω. Ἐ. 
59. Οἵος ᾿Οδυσσεύς] Οὐκ ἐσμὲν τοιοῦτοι 

6ο. οὔ νύ τ οὔ τί τοι Η. οὔ νύ τοι 
10. βέργα. 

ἜΚ τα ΕΗ , Ε» ᾽ ΄ οἷος ἦν ὃ ᾽Οδυσσεύς. ἐὰν ἐπιχειρήσωμιεν 
ὀλοθρευθείημεν ἄν. Ὁ. 6ο. Ἡμεῖς δ᾽ οἱ 
νύ τι] ᾿Ελεγχθείημεν ἀσθενεῖς ὄντες κᾶ 
ἄποροι δυνάμεως. καὶ ἐπιχειρήσαντε 
5 -“ ΒΡ: ἃς 5 , ' ἀνελεῖν αὐτοὺς, τάχα ἀναιρεθησόμεθα 
Ω. 63. Οὐ γὰρ ἔτ᾽ ἄνσχετα] Αἰτιᾷ 
ται ὁ Ἡρακλείδης καὶ τὸ τῆς Τηλεμάχο 
δημηγορίας ἀνοικονόμνητον. δέον γὰρ, ἔφη 
ἀξιοῦν καὶ ἱκετεύειν συνάρασθαι αὖτι 
πρὸς τὴν τῶν μνηστήρων τοῦ οἴκου ἀπαλ 
λαγὴν, ὃ δὲ ἐπιπλήσσει λέγων, Οὐ γὰ 
ἔτ᾽ ἄνσχετα ἔργα τετεύχαται, οὐδ᾽ Εἰ 
καλῶς Οἶκος ἐμὸς διόλωλε' Ρκαὶ τὸ τ. 
εἰ μὴ πάρεστιν ὃ πατὴρ ταῦτα πάσχει 
» ΄ » δ, «ἢ δ Μὰ ν ἐπανατεινάμενος, Οὐ γάρ ἐστιν ἀνὴρ Ὁ 

᾽ νὸν» 5.5. ἅὰὺι ἑν .,,1 
Οδυσσεὺς ἐσκεν ἀρὴν ἀπὸ τοῦ οἰκου ἀμ 

ε “": - ᾿ 
γαι" Ἡμεῖς δ᾽ οὐ νύ τοι τοῖοι ἀμύναιμ ᾿ ἧς 
(ς8---6ο.). καὶ ἔτι πικροτέρου πρὸς τοὶ 
᾿Ιθακησίους ὄντος τοῦ λόγου, καὶ τὴν πά 
λην (καὶ πάλιν 6. Μα1.), ΓΑλλους " 

Ϊ 

ο ΨΙἅ. οἵ 89]. υ΄. 5ο1. εἵ Β}κκοῦὶ οθιβ. Ηοπηθυὶ γοΙβαπὶ Ρ. 159. ΒΌΤΤΜ,. ὃ 

ν» Ῥοϊοῖα ραγοηϊα εἰ βου! θαπάμμι νἱἀοίαγ, καὶ σὸ, ὅσι μὴ πάρεσσιν ὁ πατὴρ ταῦα 

σάσχειν ἐπανατεινάμενος», αποᾶ ραγοἰρίατα ροπᾶρί δάϊπιο ἃ γορο ἐσισλήσσει 11} 

καὶ ἐπανατεινώμενος σὸ ταῦτα πάσχειν ὅτι μὴ πάρεστιν ὁ πατήρ: Κ᾿. 

ἨΠΙΔ τπαχῖὴθ ὈΓΡΟΩΒ δία. Οβίομθηβ 8586. πο μὰ ΡγΌρίον ΔΡβοπ δ η Ρδι! 
ἀυμηαπο δῦ ἴΐδ: 

ΒΌΤΤΜ. εἶ 



118. 11. ΟΔΥΣΣΕΙΑΣ Β. 64----72. δ1 
Ύ᾿ ΕἸ γ ᾽ Ν 

οἶκος ἐμὸς διόλωλε' νεμεσσήθητε καὶ αὐτοὶ, 
37) Ε 5 9 

ἄλλους τ᾽ αἰδέσθητε περικτίονως ἀνθρώπους, ός 
ἃ Ἃ “Ἢ δ ἐς ὥ Φ» 

οἱ περινωμετάουσι" θεῶν δ᾽ ὑποδείσατε μῆνιν, 
΄ “Φ΄ 5 3 

μήτι μεταστρέψνωσιν ὠγώσσάμενοι κωκὼ ἔργω. 
͵7 Ε] ΝῚ Νι ΠῚ 3 ΄ 

λισσομωι ἡμεὲν Ζηνὸς Ολυμπίου, ἠδὲ Θεμιστος, 
Ψ- »"» » ᾽ γς ᾽ Ἁ 2 39 Δ 7 

ἥτ᾽ ἀνδρῶν ἀγορὼς ἡμὲν λύει, ἠδὲ καθίᾷε, 
ν΄ δὲ ἣν “Δ -- » 

σχέσθε, φίλοι, καί μ᾽ οἷον ἐώσωτε πένθεϊ λυγρῷ 70 

τείρεσθ᾽" εἰ μή πού τι πατὴρ ἐμὸς ἐσθλὸς ᾿Οδυσσεὺς 
Ὥ δ΄ Δ 3. ΄ 3 

δυσμενέων κάκ ἔρεξεν ἐὐκνήμιδως ᾿Αχωιούς" 

64. [οῖκος. 
στος) Θέμιδος Ψ., 

χἰδέσθητε, ἔφη, περικτίονας ἀνθρώπους 
Θεῶν δ᾽ ὑποδείσατε μῆνιν. ᾿Αγνοεῖ δὲ ὁ 
«ἀτήγορος τὴν δύναμιν τῆς δημηγορίας. 
τυμπλέκεται γὰρ βασιλικὸν φρόνημα δε- 
ήσει καὶ ἱκεσίᾳ. καὶ ἔστιν οὐχ ἁπλῶς 
ἡ λόγος ἀτυχοῦντος, ἵνα δέησις ἦ μόνη, 

ἀλλὰ βασιλέως ἀδικοῦντός (80Ὑ. ἀτυ- 

χοῦντός) τε ἅμα καὶ ἀδικουμένου ὑφ᾽ ὧν 
ἥκιστα ἐχρῆν ὃ δὲ λόγος πρὸς τοὺς ἀδι- 
(οὔντας. διὸ ἡ μὲν παῤῥησία τῆς ἐπι- 
τλήξεως βασιλικῆς, ἡ δὲ δέησις" παρα- 
κεμίγνυται (510) γὰρ καὶ δέησις" οἰκεία, 
τῷ δυστυχοῦντι, Λίσσομαι ἢ μὲν Ζηνὸς 
Ὀλυμπίου ἠδὲ Θέμιστος. 2, ὅς. "Αλ- 
λὸυς τ᾽ αἰδέσθητε] ᾿Ελέγχει τὸ πλῆθος, 
τι ἐχρῆν καὶ αὐτὸ τῶν παρ᾿ αὐτοῦ λό- 
γῶν πάσχοντος διακωλύσαι τὰ τολμώ- 
κένα. πάντη δὲ προβάλλεται τὸν ἔλεον 
“Π8. καὶ) τὴν πρὸς τοὺς ἔξω αἰδῶ. Ο. 
Περικτίονας} Γείτονας" ἀπὸ τοῦ πέριξ, τὸ 
λησίον, ἤτοι τοὺς περὶ ἐκείνους ὄντας, 

᾿ ρβς πέριξ κατοικοῦντας. Β.. ΕἸ. 
57. ᾿Αγασσάμενοι] ᾿Απὸ τοῦ ἄγω γίνε- 
ται ἄγαμαι, ὃ σημαίνει δύο, τὸ θαυμάζω 
ταὶ τὸ μέμφομαι. ὡσαύτως καὶ τὸ θαυ- 
κάζω δύο σημαίνει, τὸ κατηγορῶ καὶ τὸ 
παινῶ. Β. Τινὲς τὸ ἀγασσάμενοι ἀντὶ 
τοῦ μεμψάμενοι ἐκλαμβάνουσιν. οὐκ ἔστι 

ό5. ἄλλους τ᾽ ἄλλους τε Η. 
71. πού] πον Ἡ. 

6γ. βέργα. 
72. ᾿Αχαιβούς. 

68. Θέμι- 

Ν - , 

δὲ, ἀλλὰ σημαίνει τὸ ἐκπλαγέντες ὡς ἐπὶ 

τινὶ μεγάλῳ παρανομήματι δῆλον (50. δη- 
λονότι). Εἰ, 68. Λίσσομαι] Ἔκ τοῦ και- 
ροῦ. τὴν γὰρ προεστηκυῖαν τῶν ἐκκλη- 

“ Α , »" Ἁ Α. δὲ σιῶν θεὰν ἐπικαλεῖται. τινὲς δὲ φήθησαν 
, “ Θέμιδος ἄγαλμα ἐκφέρεσθαι εἰς τὰς ἐκ- 

7, ͵ ἣ αἱ Ν » 
κλησίας. ΠΠαρατηρητέον δὲ ὅτι καὶ Εὐ- 

Α Ν “, - 7 ’ 

κλειῶ Ἵ παρὰ Διὸς ἔχει τοῦτο γέρας Θέμις. 

Ω. Θέμιστος] Αἰολικῶς, τῆς Θέμιδος. 
Ψα]ρο. 70. Σχέσθε φίλοι] Πῶς τοὺς μνη- Χ 

-“ Ὰ “ Ἂ «Ὁ , Ν Ἀ 
στηρᾶς φίλους καλεῖ; ἡ ὁ λόγος πρὸς τοὺς 
᾽ , ᾿ 3 , θ , ὃ Ν ἣ, Ιθακησίους, οἵον ἀντίσχεσθέ μου. διὸ καὶ 
3 ΄ 7 τ ΘῸΥ 9.7 
Δριστοφάνης γράφει, μή μ᾽ οἷον ἐάσατε, 

ὅ ἐστι καὶ ὑμεῖς ὑποσυμπαθήσωτε. ᾽Αρί- 
Ν Ἀ Ἀ Ν ΕἸ 5 7 σταρχρος δὲ τὴν μὲν γραφὴν οὐκ ἀμεί- 

βειῖ τὸ δὲ οἷον ἀκούει πρὸς τὸ πένθος τοῦ 
,ὔ “᾿ πατρός" ἐπιτρέψατέ μοι μόνον ἐν τῷ πέν- 

θει εἶναι, καὶ μὴ ἄλλα ἐπισωρεύετε ᾽ μη 

κακά. ἢ καὶ ἀφ᾽ (ϑογ. ἐφ᾽) ἑαυτοῦ φη- 
“ ,ὔ 

σι, ἐμὲ μόνον ἐάσατε σχολάζειν τῷ πέν- 
θει καὶ μὴ ἐπιφέρεσθε. πάνδεινον γὰρ τὸ 

-“ Μ 7 
μὴ πενθεῖν ἐξουσίαν ἔχειν. ὦ, Βοηθή- 
σατε τὸ γὰρ φίλοι ἀνάρμοστον κατὰ τῶν 

΄ “ Τὰ ν ] 
μνηστήρων, ἵνα ἢ ἀπόσχεσθε. δ αὶρ,. 

- 
Πρὸς τοὺς ᾿Ιθακησίους ὅλους" ἐὰν ὁ πατήρ 

μοὸυ δυσμενέων καὶ ἐχθραινόμενος ὑμῖν ἦν, 
ἐάσατέ με πάσχειν. τὸ δὲ μή παρέλκον. 

ΝΜ ὙΧ 

Β. 572. Δυσμενέων κάκ᾽ ἔρεξεν] Τὸ 

581. Μαῖιβ. Τιι πο} τοοομ αἰ {ἶἰπ|5 αυϊοαιδ τι ̓ π ΒΡΟΓΆΤΟ : δὲ θυΐῃι ΠδδΟ ΥῸΧ ΠΠΟΓᾺ 
ὌΠ ΡΙΟ]ἃ οχ Ηἷ5, ἐν ̓ 1λιάδι, Νίατα τορι οἰταν ἢ]. ν΄. 4. Ζεὺς δὲ Θέμιστα κέλευσε θεοὺς ἀγο- 
ἦνδε καλέσσα. ΒΌΤΤΜ. 

τ ΟΡ ᾿Αριστοῷ,--τἰάσατε 
ὕττ 

οὐ ᾿Αρίσφαρ.---ἀμείβει ΟΧΟΟΙΡΒὶς α οοᾶ. ΗδΔΙ], ῬΟΓΞΟΏΙΒ. 

Η 2 
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τῶν μ᾽ ἀποτινύμενοι κωκὼ ῥέζετε δυσμιενέοντες, 
τούτους ὀτρύνοντες ἐμοὶ δέ κε κέρδιον εἴη 
ὑμέως ἐσθέμενωι κειμήλιά τε πρόβασίν τε" 
εἴ χὶ ὑμέϊς γε φάγοιτε, τάχ᾽ ἄν ποτε καὶ τίσις εἴη. 
τόφρα γὰρ ἂν κωτὼ ἄστυ ποτιπτυσσοίμεθα μύθω, 

χρήματ᾽ ἀπαιτίζοντες, ἕως κ᾽ ἀπὸ πώντω δοβείη" 

γῦν δέ μοι ἀπρήκτους ὀδύνως ἐμβάώλλετε θυμῷ. 

χὰς φάτο χωόμενος, ποτὶ δὲ σκήπτρον βάλε γαίη, 

δάκρυ ἀναπρήσας᾽ οἶκτος, δ᾽ ἔλε λωὸν ὥπαντω. 

ἔνθ᾽ ἄλλοι μὲν πάντες ὠκὴν ἔσαν, οὔτε τίς ἔτλη 

Τηλέμαχον μύθοισιν ἀμείψνασθαι χωλεποισιν" 
᾿Αντίνοος δέ μιν οἷος ἀμειβόμενος προσέειπε: 

Τηλέμωχ᾽ ὑψγόρη, μένος ἄσχετε, ποῖον ἔειπες, 

78 

8ο 

» 

73. ἀποτινύμιενοι] ἀποτιννύμενοι Η.. 
ἡμεῖς Η. Τ10. φάγοιτε] φάγητε Υ͂. 
μεθα Ἡ. 10. βάστυς 81. λαβόν. 
ΕΝ 5 Ν Ν ,, ΄ 
ἐρεζενδ, καὶ τὸ δυσμενέων μετοχή. Πε- 

͵, δ 7 Ἀ πον ἘῸΝ φασμένον (ἴ. πεπλασμένῳ) δὲ τῷ λόγῳ 
" 7 Ὁ ἃ 

χρῆται οὐκ ἄντικρυ εὐεργέτην καλῶν τὸν 
΄ πατέρα. ὦ. 74. Τούτους ὀτρύνοντες] 

3 ε " 5 Ἂς ᾽ Χ Ἁ Οὐχ ὅτι ὦτρυνον αὐτοὺς εἰς τὸ φανερὸν 
» »-»" Ὁ 5 “τ Ἂν ΄ 5 ᾽ 
ἐκεῖνοι, τοῦτο ἐγκαλεῖ Τηλέμαχος, ἀλλ 
ἤ “» " -“ -“ 
ὅτι παῖδας ὄντας αὐτῶν τοὺς μνηστῆρας 

5» 9: σ γῳ ἃ 7 ΄ 7 οὐκ ἐπεῖχον. οὺς γάρ τις κωλύειν δυνά- 
μένος, 

. "- να ΠῚ 2, » ε Ν πλημμελεῖν, οὗτος ἄν εἴη ἄντικρυς ὃ τὴν 
τῆς ἀδικίας ἐξουσίαν αὐτοῖς δεδωκώς. Εἰ. 

΄ 

75. Ὑμέας) ᾿Αντικειμένου λύσις. 
7] - 

γὰρ, τούτους ὀτρύνοντες, ῥάδιον ἀπαντῆ - 
ω Ν “ 

σαι ὅτι οὐκ ὀτρύνομεν οὐδὲ κοϊπωνοῦμεν 

" Ν -} ΄, 3. 5ῳ 
διὰ τόο εἰναι κύριος αὕτων, ἐφ 

τῷ 
, 

τῆς εὐωχίας. πολλῷ οὖν φησι αἱρετώτερον 
ὑμᾶς ἐσθίειν ἤπερ τοῖς μνηστῆρσιν ἐπι- 
τρέπειν. ὦ. Οἱ γὰρ μὴ ἐνιστάμενοι τῇ 

βίᾳ τῶν μειρακίων, σχεδὸν ἐπιτρέπουσι 
καὶ ἐπὶ τὰ ἁμαρτήματα προκαλοῦνται. 
Ο. Ραὶϊ. 

ἊΝ 5. ι. .“ ὔ ε Ὁ» 
τετραπόδων, ἀφ᾽ ἧς προβαίνει ἡ οὐσία. 

, ΄ Ν Ἁ ΄ »" 

τὰ κτήματα καὶ τὴν πρόσοδον. ΠΗ, 77. 

Ποτιπτυσσοίμεθα) Προστερνιζοίμεθα πα- 

Πρόβασιν] Τὴν κτῆσιν τῶν 

53 ΤΠ Π0 50}1011} δῖ. ἐογίαϑβθ βου ρθη 
ἢξϑο ἔουπηᾶ ΠΟΙ] ΘΠ ἀδΥοίαΣ ΡΓδῸ ΔΙΓΟΓὰ, ἔρεξε. 
α1Π} πεφεισμέ νως. ΒΟΌΤΤΜ. 

ἐῬγο σὸ στερν. ΒΟΥ. “ὃ προσφερν., 

74. ὀτρύνοντες] ὀτρύνοντος Κ΄. 

84. προσέξειπε. 

ΟΕ ποί. δὰ «". 58. 
ἃ Οοηΐ, μᾶπηο Ποΐδη, ΟἸ1Π} ΓΘ Ρ]4 ἃ Βοητ]οῖο ἰγαάϊία δά Γμὰσδῃ, 1. 2321. 

γ6. ὑμεῖς} 
77. ποτιπτυσσοίμεθα) προτιπτυσσοί- 

85. ἔξειπες. 

ραβάλοιμεν" ἢ ἀχώριστοι γινοίμεθα φι- 
λοφρονούμενοι καὶ προσπλεκόμενοι. Β,, 
Προσλαλοίμεθα, φιλοφρόνως ἀπαιτοῖμεν,, 
παρακαλοῖμεν, προσομιλοῖμεν. ΒΕ. Προ- 

τιπτυσσοίμεθα, μετὰ τοῦ ρ. Ἠατ, 
Δηλοῖ δὲ τὸ στερνιζοίμεθα ἢ ἀχώριστοι, 
γενοίμεθα. Καὶ ἔδει μὲν ἡμᾶς ὑποστίπ᾽ 
ζειν εἰς αὐτὸ, τὸ δὲ μύθῳ τοῖς ἑξῆς ἀπο- 

διδόναι. ἀλλ᾽ οὐδέποτε ὁ εἰκοστὸς χρόνος, 
τοῦ ἡρωϊκοῦ στιγμὴν ἐπιδέχεται, ἨΔτ], 
Ω. γ0. ᾿Απρήκτους)] Πρὸς ἅς οὐδέν. 

ἐστι πράξασθαι. Β. Ε. Ω. Νὺν δὲ 

ἐῶντες ἑτέρους φθείρειν ταῦτα ἐμβάλλετέ 

μοι ὀδύνας. οὐ γὰρ δυνήσομαι καταπρ 
ξαι ἐπὶ τῷ ταῦτα ἀναλαβεῖν. Ε΄. 8:1. 

᾿Αναπρήσας] ᾿Αντὶ τοῦ ἀνομβρήσας καὶ 
δακρύων πλῆθος προϊείς. ᾿Φηνόδοτος δὲ 
γράψας (γράφων Ηδ81].), δάκρυα θερμᾶ, 
χέων ἐκλέλυκε τὴν μεγαλειότητα (Ὠπ-᾿ 
ουβαιο Ῥοβοη οχ Ηδι].) τοῦ στί-᾽ 
χου. δάκρυ᾽ ἀναπρήσας. δαιμονίως ἑαυτῷ, 
ἐπιμαρτυρεῖ ὃ ποιητὴς ὅτι πρὸς τὸ οἰκτρό- 
τατον προῆκε τὸν λόγον. Ὁ. 85. Τὴ" 

ἴῃ οοάΐοο: Οὕτως, ἔρεξε. καὶττο: αὖ 50 1Π|σ6δ, 
Ταπὶ ΡΓῸ πεφασμένον Ὠτπς Ραΐο ἰαρθπ-᾿ 

ΒΌΤΤΜ. ΟΝ 
ΡΟΒΒ5. ἢ 



ΠῚ. 1. ΟΔΥΣΣΕΙΑΣ Β. 86----ο8. δῶ. 

ἡμέας αἰσχύνων ; ἐθέλεις δέ κε μῶμον ἀνάψαι. 
σοὶ δ᾽ οὔτι μνηστῆρες ᾿Αχωιῶν εἰτιοί εἰσιν, 
ἀλλὰ φίλη μήτηρ, ἥ τοι πέρι κέρδεα οἶδεν" 
ἤδη γὰρ τρίτον ἐστὶν ἔτος, τώχω δ᾽ εἶσι τέτωρτον, 
εξ οὗ ὠτέμβει θυμὸν ἐνὶ στήθεσσιν ᾿Αχαιῶν" 

͵7͵ 
9ο 

πάντας μέν ῥ᾽ ἔλπει, καὶ ὑπίσχεται ἀνδρὶ ἑκώστω, 
ἀγγελίας προϊεισω" νόος δέ οἱ ἄλλα μεένοινῷ,. 
ἡ δὲ δόλον τόνδ᾽ ἄλλον ἐνὶ φρεσὶ μερμήριξε" 
στησώμένη μέγαν ἱστὸν ἐνὶ μεγάροισιν ὕφαινε, 
λεπτὸν καὶ περίμετρον" ἄφαρ δ᾽ ἡμῖν μετέειπε" 95 
κοῦροι, ἐμεὶ μνηστήρες, ἐπεὶ θάνε δῖος Ὀδυσσεὺς, 
μέμνετ ἐπειγόμενοι τὸν ἐμιὸν γώμον, εἰσόκε φῶρος 
ἐκτελέσω, μή μοι μετωμώλια γήμνωτ᾽ ὄληται, 

86. ἐθέλεις δέ κε] ἐθέλοις δὲ καὶ Ἡ. με 
8γ, 00. ᾿Αχαιξῶν. 88, βοῖδεν. 
βέλπει. ξεκάστῳ. 02. βθοι. 

94. ἐνὶ μεγάροισιν] ἐνὶ μ᾽ μεγάροισιν Ἡ. 

ΡΙῸ κε Υ͂, ΡΙῸ ν. 1]. ἐθέλοις ὟΥ. 
80. ἐστὶ έτος. Ο1. μὲν 

93. μερμήριξε] μερμήριζε Η. μερμήριξε ρτον. ]. 
95. μετέξειπε. οὔ. δῖξος. 

98. μεταμώλια] μεταμώνιζ ἩΗ. μεταμωνια ὟΥ. 

λέμαχ᾽ ὑψηγόρη] Μεγάλῃ κατηγορίᾳ 
προδιαιβάλλων τὸν λόγον ὡς συκοφαντικὸν 
καὶ δεινὸν εἰπεῖν ἀποφαίνων (501. ἀπο- 
φαίνει) τὸν Τηλέμαχον. ΟΦ. Μέρος ἄ- 
σχετε] ᾿Ακατάσχετε τῇ δυνάμει" εἰρω- 
γικῶς ἀντὶ τοῦ ἀδύνατε. Β.. ἘΣ. Ο. ψυϊρ. 
ῬΆ]. 88. ᾿Δλλὰ φίλη μήτηρ] Τὸ μὲν 
πρῶτον ἔγκλημα, Μητέρι μνηστῆρες ἐπ- 
ἐχραοὸν οὐκ ἐθελούσῃ, ἑκὼν παρῆκεν" οὐ 
γὰρ ἦν τοῦτο λῦσαι" ὡς νομίμου δὲ γενο- 
μένης μνηστείας, τὴν ἐξαπατῶσαν αὐτὸν 
({ αὐτοὺς) αἰτίαν φησὶν εἶναι. λέληθε 
δὲ αὐτῶν ὁμολογῶν τὴν βίαν" ἐπεὶ γὰρ 
(46. νἱᾳᾷ. γὰρ) τῆς ὑπερθέσεως φανερὰ 
ἡ τῆς γυναικὸς πρόφασις. Ὁ. 80. Τάχα 
δ᾽ εἶσι] Κυρίως τὸ τάχα. ἔστι γὰρ τοῦ 
ἀπεγνωκότος περιγενέσθαι τῆς Πηνελόπης. 
Τὸ δὲ εἶσι προπερισπαστέον' σημαίνει 
γὰρ τὸ ἐπελεύσεται, πληρωθήσεταιχ. Ὁ, 

Χ Οοπῇ, 5.0]. κα 107. οἱ δὰ ν΄. 3)7. 

94. Μέγαν ἱστὸν ἐνὶ μεγάροισιν] Οὐ 
ποιητικῶς κόσμου χάριν προσέῤῥιπται τὸ 
μέγαν, ἀλλὰ πρὸς τὸ πολυχρόνιον τῆς τοῦ 
ἔργου κατασκευῆς. Καὶ ὁ ἄφαρ ἀντὶ 
τοῦ ἐξαίφνης. Ο.----Ἶ Ιά. οὐ δά ἀ 60. 
95: Περίμετρον)] Μέγαν, περισσὸν μέ- 
τρὸν ἔχοντα. φασὶ δὲ, μὴ μνηστεύεσθαι 
ἱστοῦ ἑστῶτος. Ψ ]ρ, ΒΑΓΠ65.7 οὔ. 
Κοῦροι] Διὰ τὸ κοῦροι ὀνειδίζει αὐτοὺς, 
ὡς οὐ δέον ταύτην τὴν ἡλικίαν τὴν μὴ 
προσήκουσαν μνᾶσθαι. ἴλλλως. Διονύ- 
σιος ὃ Θράξ ἰδίᾳ μὲν τὸ κοῦροι, ἰδίᾳ δὲ 
τὸ, ἐμοὶ μνηστῆρες, διαστέλλει. καὶ ἢ- 
μὲν δὲ οὕτως δοκεῖ, ἵν᾽ ἢ, ὦ ἐμοὶ μνηστῇῆ- 
βές. Δημήτριος δὲ ὁ Ἰξίων μετὰ τὴν 
ἀντωνυμίαν ἔστιξεν, ἵνα, φησὶ, τὸ ἀἄπρε- 
πὲς αὐτῶν ὀνειδίζηται. Ὁ. 97. Με- 
μνετ᾽] Φησὶ δὲ μὴ ἐξεῖναι μνηστεύίεσθαι 
ἱστοῦ ἑστῶτος. Ε;. Ψ|Π4. «ὦ Ὁ: 98: 

ΒΌΤΤΜ. 
Υ Οοὰ. ἘΣ. ἀϊδενθαῖϊν ἢος βομοϊ απ ἰηΐον 95. οὗ 07. δὶ, Ῥγὸ φησὶ, ἰτἀοπὶ νἱἀοξων 

ΒΟΥ] θοατιπ φασί, ΝΑΙ ΒθΟμΘ ἢ Πδοο νοῦ θὰ βαρίαηΐξ δἷο [ογΐαββο σΟΠΟΘΡίδΔἢ) : ἱστοῦ δ᾽ ἱστῶτος μὴ μνηστεύεσθαι ἄμεινον. ΒΌΤΤΥΤΜ. 



δ4 ΟΔΥΣΣΕΙΑΣ Β. 990--ογ. 1.18. 11]. 

͵, «“ “. 7. ᾽ .“ ΄ 

Λαερτή ἥρωι τωφήϊον, εἰς ὁτὲ κεν μὲν 

μόϊρ᾽ ὀλοὴ καθέλησι τανηλεγέος θανάτοιο" ΙΟοο 

μῆτις μοι κατὰ δῆμον ᾿Αχαιϊάδων νεμεσήση, 
ΕΣ 5) Δ “ ἃς 4 

αἵ κεν ἄτερ σπείρου κεῖται, πολλῶ κτεατίσσας. 
ἃ 5 ᾽ ἽΕΙ, 1} τ  Ν....3 Ν 5 ΄ 

ὡς ἔφαθ . ἡμῖν δ᾽ αὖτ᾽ ἐπεπείθετο θυμὸς ὠγήνωρ. 
5} 5 Ἂ «ς ΗΝ ς ἢ 

ἔνθα καὶ ἡματίη μὲν ὑφαίνεσικεν μέγων ἱστον, 

νύκτας δ᾽ ὠλλύεσικεν, ἐπὴν δωΐδως παωραθεῖτο. ΟΡ 
ὮΝ δὲ ὁμο 7) 5 ᾽ 7 

ως τρίετες μεν ἔληθε δόλω, καὶ ἔπειθεν ᾿Αχωιούς" 
3 ΜΙ Α ΄ “5 Ἧ διυ.9 ω ἊΣ 

ολλ οτε τετρῶτον ἤλθεν ετος, Κῶ! ἐπήλυθον ὠρῶ!!; 

99. ὅτε] ὅ γε Ν'΄. ρτὸ ν. Ἰ. 

1ο2. κεῖται] κῆται ΝΥ. 

107. ἤλθε Βέτος. 

Μεταμάνια (516 ἴῃ τοχίι}} Τρ. μετα- 

μώλια ἢ μεταμώνια. ῬαΪ. Μεταμώ- 

νια]) Μάταια. μὴ ὀνεῖν, μὴ ὄνια, μώνια 

καὶ μώλια,, ὡς νίτρον λίτρον, πνεύμων 

πλεύμων.  α]ρ.52 1οο, Τανηλεγέος θα- 

γάτοιο] Τοῦ μακρὰν ἀφροντισίαν παρ- 

ἔχοντος. ἢ τοῦ μαωκροκοιμήτου, ἀπὸ τοῦ 

ταναὸν τὸ μακρὸν καὶ τοῦ Λέγω τὸ κοι- 

μῶμαι. Β. Ε΄. 102. Ατερ σπείρου] 

Ὡς ἀξίου ἱματίου σπανίζοντος" οὐ γὰρ 

παντελῶς ἐσπάνιζε. Τίνεται δὲ ἀντὶ 

(ϑογ. ἀπὸ) τοῦ ἐνσπείρεσθαι καὶ ἐγ- 

κεῖσθαι τοῖς μέλεσιν ἱματίου, ὡς Ὅμηρος 

ὡπανταχοῦ φησιν. Ἐ. ὦ. Σπεῖρον, ὕ- 

φασμα δυνάμενον σπειροῦν καὶ σπαργα- 

γοῦν τὸ αὐτῷ περιτιθέμενον. ἢ ἱμάτιον, 

, ὡς τὸ Σπεῖρα κάκ᾽ ἀμφ᾽ ὦμοισι τ δ 

245.) α!ρ. τοϑδ. Νύκτας] Γρ. νύ- 

κτωρ. Ηα1]. Ῥα]. Ἐἰδῖ ρῇοβϑα : νἱά. 

ποῦ. δα 534. εἴ δά α΄.361. ᾿Επὴν 

δαΐδας] Εὐτελείας ἡρωϊκῆς δηλωτικὴ ἢ 

τῶν δάδων παράθεσις. Πηνελόπη, φα- 

σὶν, ἡ φιλοσοφία" ἱστὸς ἡ ἐπίθεσις τῶν 

10. Λαξβέρτῃ. 

105. ἀλλύξεσκεν. 

ΙΟΙ. ᾿Αχαιξιάδων, 
τοῦ. τρίξετες. ᾿Αχαιβούς. 

7 δ ε Ν 

προτάσεων δι’ ὧν αἷ συλλογιστικῶι συμ" 

πλοκαί: ἀνάλυσις ἣ οὕτω καλουμένη παᾶ- 
κ - ͵ τ Ε 3 .. ε 

ρὰ τοῖς φιλοσόφοις, ἧς οὐκ ἐπαῖουσιν οἱ 

παχεῖς καὶ σπάταλοι μνηστῆρες. διὸ καὶ 
͵ ἂν ἧς ΄ὔ “ ψ. Ἰ Ε 

παύουσιν αὐτὴν κύβοις αὖθις ἐπιῤῥίψαν- 
»"" 7 - 

τες ἑαυτούς. θεῖον γὰρ ἔργον τὸ τοιοῦτον. 

διὸ καὶ ἡ Πηνελόπη λέγει ἑξῆς θεὸν ἐμ- 
- 5. ᾿κὦ Ἀ εἿ ε᾽ ε , 

πνεῦσαι αὐτῇ τὰ κατὰ τὸν ἱστὸν (Οά. 

τ΄. 1528.). θεράπαινα δὲ ἡ προστετηκυῖ .128.). θερά ἡ προστετηκυϊα 
- , : 

τῇ φιλοσοφίᾳ συλλογιστικὴ μέθοδος. δα- 
τού. 

,ὕ ͵ Ν 
χρόνος βαρέως, τὸ. δὲ 
χρόνου ὀξυτόνως. ἘΞ, 
ΟΥ, Αιημπιοη. ἴ Ψ. 
, 5 " 

τέτρατον ἦλθεν ἔτος] 
“7 Ἴ 
ἔλεγεν, τάχα δ᾽ εἰσι 

,ὔ Ὁ με θή κ - 

τέταρτον", οἷον τελειωθήσεται;: ταῦτ 

δες δὲ αἱ τῆς γνώσεως. νυ ΐρ. 

Τρίετες] Ὁ μὲν 
μετεσχηκὸς τοῦ 

ψυρ. ΒάγΏ68. 
ΔΜ 

107. ᾿Αλλ᾽ ὁτε 

Πῶς οὖν ἄνωθεν 

2 ΝΟΠ 5186 ΠΡΟ ἴξρϊο οα απ πἶπο δ ἤμθηη πυΐαβ Β6σ ΠῚ ΠΡΥῚ 6 56}01115 να ]- 

δ 115 βαπηρία 5ππΐ {ΓΔ ΒΟΓΙ 51. 

Ρ᾿]αΐα 6856, 
πη6 βοῖυπι οϑβοῖ, ἄονογαν. ΒΌΤΤ Μ. 

α Ῥγεοῖον. ργοχὶ ΠῚ ΒΘ] 65 σπειροῦν οΟηΐ. ἴῃ 5600]. δ΄. 245. σπειρώσθαι οἵ διασσείρεσθαι., 

Μοχ ἃ νοῦθ ἱματίου, αι εβῦ βρίοββα δὰ σσείρου, 

ΒΌΤΤΜ. 

Οοηδίαΐ δηΐτα πιαχίμηδιη ρᾶγίομι οΧχ Επιδίδ!ῃϊο οοιπσ 

ΟΡ ἰπίορτίαβ οἵ πιο] 115 ἴογο Ἰοριηΐαγ. ΝΘ ἴΔ1868 οἦα8 τοὶ πα ϊοϊαπι ΡΘΏΘΒ 

πονάτη 50 Π0} 1 πηι, ραΐο; ἱποὶρῖῦ, 

ν ΨεΥθα, οἷον τελειωθήσεται, σἼοθδα 5 πΐ ΡΙΘΡΟΒίΘΙΟ μας ᾿πίταβα. ΒΟ νης οηΐτη απ188- 

Ξἤοποπι 4πῶ5 ἴπ ΡΓΟΧΙΠΪ8. ΘΧΡΟΠΟΙΓΙΓ δάπαο. 
Ροποηάσμῃ. Αἀ τοί οοῃῇ. Β0Ο], ν΄. 377. 

β'βθαμι ροϑί τέταρτον 
ΒΟΤΊΤΜ. 

' κι 
[πὰ ' 

Ν Ν »" “Ὁ ,ὔ Ε] ’ 

δὲ πρὸς τὰ μικρῷ πρόσϑεν εἰρημένα περὶ 

τῆς ἀσυμφωνίας. εἶπε γὰρ ἔμπροσθεν, 
Ε ᾿ ’ τ 13 Αι ,ὔ 

Ηδη γὰρ τρίτον ἐστίν" διὸ καί τινες μετ. 
ε 

. μ | 

ἐποίησαν, Ὥς δίετες μὲν ἔληθε δόλῳ" ᾿Αλλ᾽, 

ὅτε δὲ (80Υ. δὴ) τρίτον ἤλυθεν ἔτος. οὐ- 

δὲν δὲ ἐναντίον ἔχει τὰ ἔπη. τὸ γὰβ΄ 

ΠῚ ἸρΊΓΥ 560} 515. Ἰπτουτοραῦ Πῖ8., 

τ. «δι, δέ χὰ 



1... 11. 

Τυρώ τ΄, 

108, ἔξειπε. Γήδη. 
112. βειδῶσι. ᾿Αχαι[οί. 
117. βέργα. 110. ᾿Αχαιβαί. 

τάχα ἐκεῖ ἀντὶ τοῦ ταχέως, τὸ δὲ εἶσιν 
ἀντὶ τοῦ, διέρχεται καὶ τὸ “έταρτον. 
Ἐ. Ο. Καὶ ἐπήλυθον ὧραι] Ὧραι τοῦ 
τετάρτου ἔτους, ὡς συνέμπροσθεν ἔλεγε, 

τάχα δ᾽ εἶσι τέταρτον, οἷον τελειωθήσε- 
ται. νυ ϊρ. Ιοὗ. Καὶ τότε δέ τις ἔ- 

εἰπε νιν] Προοικονομία (5080). 
᾿ ψα]ρ.. ποιητικὴ οἰκονομία) εἰς τὰ ἑξῆς, 

ἵνα καὶ τὴν τῶν θεραπαινῶν ἀναίρεσιν 
ἑτοίμως ὑποδεξόμεθα. (δ ]ρ.. παραδεξώ- 

μεθα). Τὰ. Ω. Νυϊο. Δηλοῦται δὲ ἡ 
δουλικὴ ἀπιστία. Κ ἼΙρ. 111. Ὧδε] 
Τὸ ὧδε ἀντὶ τοῦ οὕτως" τὸ δὲ ὑποκρίνον- 

ται ἀντὶ τοῦ ἀποκρίνονται. ἽἼΒ,.» ἸΔντὶ 
τοῦ οὕτως ἀποκρίνονται. ὅρα δὲ ὅπερ ὃ 
᾿Αγντίνοος ἑ ἑαυτῷ τοὺς ὅλους μνηστῆρας ὑ- 
ποκρίνεται, ὡς αὐτὸς ὧν ᾧ πώντες. καλῶς 

ἄρα πρὸ πάντων αὐτὸς πεσεῖται ὑπ᾽ ἐν 
δυσσέως βληθείς. Ψι]σ. 114. Τῷ ὅ- 
τεῳ] Ὡς Πηνέλεω. τὸ γὰρ τῷ μετὰ τὸ 
γενέσθαι ὃ ὅτῳ διεκρίθη (Ε. διῃρέθηγ, ὡς 
'τὸ ὅτου ὅτεο, καὶ ἐν πλεονασμῷ τοῦ τ 
εἰρήσεται, Ὅττεό σε Χρή (α΄. 124.). 
Ἐ, 0. 115. Εἰ δ᾽ ἔτ᾽ ἀνιήσει] Γρά- 

ΙΒ 

ΟΔΥΣΣΕΙΑΣ Β. 

109. ἀλλύβουσαν. 
114. ξανδάνει. 

ΙοΟ8-- τι 20. 

καὶ τότε δὴ τις ἔειπε γυναικῶν, ἣ σάφω ἤδη, 

καὶ τήνγ᾽ ἀλλύουσων ἐφεύρομεν ἀγλαὸν ἱστόν. 
ὡς τὸ μὲν ἐζετέλεσσε, καὶ οὐκ εθέλουσ᾽, ὑπ᾽ ἀνάγκης. 
σοὶ δ ὧδὲ μνηστῆρες ὑποκρίνοντωι, Ἱν δῆ, 

αὐτὸς σῷ θυμῷ, εἰδῶσι δὲ πάντες ᾿Αχαιοί: 

“μητέρα σὴν ἀπόπεμψιν, ἄνωχθι δέ μιν γωμέεσθαι 
τῷ, ὅτε τε πατὴρ κέλεται, καὶ ἀνδάνει οὐτῇ. 

εἰ δ᾽ ἔτ᾽ ἀνιήσει ἐμμδ πολὺν χρόνον υἱῶς ᾿Αχαιῶν, 

τὰ φρονέουσ᾽ ἀνὰ θυμὸν, ὅ οἱ πέρι δῶκεν ᾿Αθήνη, 

ἔργω τ᾽ ἐπίστασθαι περικωλλέω, καὶ φρένας ἐσθλως, 

κέρδεά θ᾽ , δ᾽ οὔπω τιν᾽ ὠκούομεν οὐδὲ πωλωιῶν, 

τάων, αἱ πάρος ἤσαν εὐπλοκωμῖδες ᾿Αχαιαὶ, 

᾿Αλκμήνη τε, εὐστέφωνός τε Μυκήνη᾽ 

5 

120 

Γ1Ὶ, ὑποκρίνοντ᾽ ἵνα βειδῆς. 

115. ᾿Αχαιξῶν. 116. ἔοι. 

φεται καὶ, εἰ δέ τ᾽ ἀνίησιν, ἀντὶ τοῦ 
ἀναπείθει ἢ λυπεῖ. Εἰ.- ΡΟῊ 5. 6 5. μοὶ. 
ΗΔ11]1. εἰ δέ τ᾽ ἀνιήσειε. Εἰ δέ τ᾽ ἀνι- 
ἥσει ἀν πολὺν χρόνον υἷας ̓Αχαιῶν" Ἡμεῖς 
δ᾽ οὔτ᾽ ἐπὶ ἔργα πάρος γ᾽ ἴμεν (127. ) 
οὕτως τὸ ἑξῆς. τὰ δὲ λοιπὰ διὰ μέσου. 
λείπει (501. ἢ λείπει) καὶ Ὁμηρικῷ ἔθει 
αὐτὸ ἀπολύσασθαι. εἴωθε γὰρ ὁ ποιητὴς 
τῷ οἵ (δογ. τῷ εἰ) μηδὲν ἀνταποδιδόναι, 
οἷον, ἄλλοι (βοτ. ̓Αλλ᾽ εἰ) μὲν δώσουσι 
γέρας (11. α΄. 13.5.). ω. Ἡ ἀνταπό- 
δοσις ἐν τῷ, Ἡμεῖς δ᾽ οὔτ᾽ ἐπὶ ἔργα. τὰ 
δὲ λοιπὰ διὰ μέσου. ἢ ἀνανταπέδοτον τὸ 
εἰ, καθὼς εἴωθε ποιεῖν, ὡς καὶ τὸ, ἀλλ᾽ 
εἰ μὲν δώσουσι γέρας. α]ο, 120. Ἡ 
Τυρώ] Σαλμωνέως θυγάτηρ: ἔσχε δὲ 
παῖδας ἐκ Ποσειδῶνος Νηλέα καὶ Πε- 
λίαν. ᾿Αλκμήνη ᾿Ηλεκτρυῶνος., Μυκήνη 
Ἰνάχου θυγάτηρ καὶ Μελίας τῆς ᾽᾿Ὥκεα-- 
γοῦ, ἧς καὶ ἀριστερὸς (ϑογ. ᾿Αρέστορος) 
ἔΑλργος, ὡς ἐν τῷ ΙΚύκλῳ φέρεται. ἐ ἘᾺΝ ὉᾺ 
Ο. Εὐπλόκαμος] ζ. ἐὐστέφανος. Ηδ1]. 
Εὐστέφανος) Καλὴν “κεφαλὴν ἔχουσα. 
στεφάνη δὲ κόσμος γυναικεῖος. Εἰ. ΒΑΓΏΘ65. 

ὁ Ῥίὸ κεφαλὴν αιοὰ οδδ5ὲ τιθπάππι οἂ, ΜραὶοΙ. ΓΟΡΟΙΘητη στεφάνην 6 500]. Βδττι. 
ὕΤΤΜ. 



ΟΔΥΣΣΕΙΑΣ Β. τ στι 11}. ΠῚ. 

τάων οὔτις ὁμόιο νοήματα Πηνελοπείῃ 

ἤδη" ἀτὰρ μὲν τοῦτό γ᾽ ἐναίσιμιον οὐκ ἐνόησε" 

τόφρα γὰρ οὖν βίοτόν τε τεὸν καὶ κτήματ᾽ ἔδονται, 
“7 

οφρῶ κε κείνη τοῦτον ἔχη γόον, ὁντιγώ οἱ γὺν 

εν στήθεσσι τιβέϊσι θεοί; μέγω μὲν κλέος οὑτή 

ποιεῖτ᾽, αὐτὰρ, σοίγε ποβὴν πολέος βιότοιο. 

ἡμεῖς ἢ οὔτ᾽ ἐπὶ ἔργα πάρος γ ἦμεν, οὔτε πη ἄλλη, 

πρίν γ οὐτὴν γήμασθαι Αχαιῶν, ὡ κ᾽ ἐθέλησι. 

τὸν δ᾽ οὖ Τηλέμαχος πεπνυμένος ἀντίον ηὔδα" 

᾿Αντίνο Ξ οὔπως ἐστὶ δόμων ἀέκουσαν ἀπώσαι, 

ἥ μ ἔτεχ᾽; Ἢ μ᾽ ἔθρεψ,ε᾿ πατὴρ δ᾽ ε εμὸς ἄλλοθι γαΐης 

122. βήδη. 124. ἔχη] ἔχει Η. 10. ῥοι. 125. αὑτῇ] αὐτῆς Υ͂. 

αὐτῇ ΝΥ. 127. βέργα. 128. πη] ἡὴ Ἡ. 10. ᾿Αχαιβῶν. 130. ἀβέκουσαν. 

121. Ὁμοῖα)] Πικρῶς καθαψάμενος τῆς λευταῖος οὗτος τοῦ ᾿Αντινόου λόγος ὡς οἷά 

Πηνελόπης διαχέαι αὐτὴν βούλεται τοῖς 
ἐγκωμίοις. ἅμα δὲ καὶ τὴν μνηστείαν 
εὔλογόν φησι περὶ ἐναρέτου γυναικὸς τ 
νομένην. Β σ5, Ἤδη] Πάντα μὲν 
ἠπίστατο" τοῦτο δὲ μόνον ἤγνύει ὃ ὅτι μέλ- 
λομεν κατεσθίειν τὸν σὸν οἶκον. ΒΡ. 
1232. Τόφρα] Μέχρι τοσούτου. ᾿Αρι- 
στοφάνης, βίοτός τε τεὸς, ἢ, οἱ μνηστῆ- 
ρες ἔδονται. Ὁ. 125. Τιθεῖσι θεοί 

Φρονεῖν τὴν Πηνελόπην φησίν (Ψ]ρ. 
Θεόσοφον λέγει τὴν Π.). ἀλλ᾽ οὐχ, οὗτος 
ὃ νοῦς" ἀλλ᾽ ἐρεθίζει τὸν Τηλέμαχον 
ἀπώσασθαι τὴν μητέρω, εἰ διὰ τὸ ἰδίᾳ 
συμφέρον παρορᾷ τὰ τοῦ Τηλεμάχου. ΕἸ. 

Ψυ]ρ. ἜἜστ, δὲ τοῦτο καὶ φήμη ἐσχη- 
ματισμένη. ἀληθῶς γὰρ οὕτως ἀπέβη 
τοῖς μνηστῆρσι. α]ρ. 126. Ποιεῖ- 

ταιῇ ᾿Αντὶ τοῦ γίνεται. Β. 127. 
Ἡμεῖς δ᾽ οὔτ᾽ ἐπὶ ἔργα} Τοῦτο πρὸς κακοῦ 
τοῖς μνηστῆρσιν. ἐξὸν σωθῆναι ἄλλην 

τραπομένους ὅμως πάνυ ὁμοῦ εὑρεθέντες 
΄ μι Ν » Ἃ ε 

πανωλεθρίαν ἔπαθον. καὶ εἴη ἀν ὃ τε- 

τις κατὰ τὼν μνηστήρων προεκθετικὴ ἂἄν- 
αφώνησις. νυ ρ. ἐξ,5} Αντίνοε) Πυ- 
κνότητα καὶ συντομίαν καὶ ἰσχὺν νοημά- 
τῶν ἐνδείκνυται ὃ Τηλέμαχος. δ α]σ.. 

, - Δόμων ἀέκουσαν ἀπῶσαι] Καὶ οὗτος τε- 
-“ ͵ 7 χνικῶς ἄγαν ( αἱο. τεχνικὴν ἄγαν με- 

128 

τ᾽ 

Ν Ν Ε 75: "“ Ν 1 Ι 
ρικὴν) τὴν ἀντίῤῥησιν ποιείται. περί γᾶρ' 

τῆς ἀπάτης καὶ τῆς ὑποσχέσεως σιωπᾷ. 
ἤ . παρωτηρήσας δὲ ὅπη μάλιστα ἀπηρυν 

θρίασεν ᾿Αντίνοος πρὸς τοῦτο τὴν ἀντίῤ- 
ἔστι γὰρ πρόσφορον ἐν, ῥησιν. ποιεῖται. 

' 

πλήθει τὸν ὑπὲρ τῆς φύσεως λόγον ἀντι- 

καταστῆσαι. 
γὴν τοῦ ῥήματος" ὅ μὲν γὰρ ψιλῶς εἶπεν 
ἀπόπεμψον" ὁ δὲ οὐκ ἄν φησιν ἀπώσα- 
σθαι. καὶ ὁ μὲν μητέρα, ὃ δὲ,“ Η͂ μ ἔτεχ᾽ 
ἥ μ᾽ ἔθρεψε. καὶ ἐπὶ τούτοις τὸ ἐνίψω. 
ο. νυ!ρ. ἘΠῚ: 

ἔδειξε τοὺς ἐν τῷ τίκτειν καὶ προσφέρειν, 

κινδύνους. ἔστι δὲ κινητικὰ ταῦτα (ἴη8.. 

Ὅρα δὲ καὶ τὴν ὑπαλλα- | 

ἭΠ ἔτεχ;Ἵ Ἴδια, 
τῶν χρημάτων (δογ. Διὰ τῶν ῥημάτων). 

[ 

ἐὰν) ἐν τοῖς πρεσβυτέροις καὶ γονεῦσιν δ᾽ 

ἀ ῬοΥβοπα5 δΧ 5οῃο ο ΗΔ]. 5101 οἵ νἱἀοίαν ποη ᾿πίο!]θοΐο μος ἰαπίμτα τοίους “6 Αὐ-ο 

Ὁ Βίορ Δ 685 νἹἀθίαγ ἸερΊ558 μνηστῆρες ἔδονται. 
σεόν ΒοΓΙΡ ΠῚ 6586 τὸν σόν. 

Οὐαναπι Ἰοπἰβϑίπηα ν᾽ ἀθθαίαῦ 
αὖ ΞΟΙΙογοίυ βίοσός τε σεός, οὔ ΤΟΥΠγα ἔδονσαι, ΠἸηρὰᾶ 50: Ποῦ δΔηαπ8, Ραββῖνθ δοραῖς, 
ΡΘγΘῦατ : 

ΒΟΤΤΜ. σὸν μνηστῆρες. 

δ᾽ΐονα διιάδοϊου, 4πὲ ῬΓῸ γϑθὶ5. καὶ »τήματ’ ΡΓΟΡΙπαρδηΐ ΠΟΙ ΠΕ Π. 
μνηστῆρες! ΡΓδοθθμτθα5 ᾿μηροηάατη δυΐ 510, βίοτον πεὸν οἱ μνηστῆρες, Δαῦ 510, βίοτον σὸν. 

5΄τὴὰ] τηοηρῦ ἴῃ τοχία σΟαϊοΙ5 ΒΊΡΓα,. 
Ηΐπο ΠΟ]ΠσῸ ρταπαπηδίϊοοβ Οθ ἢ ͵556 ἴῃ γοῦθο ἔδονται 51Π6 

βιδ]θοίο Ροβιίο, 6] υ56116 τοῖ ΒΙμα5. ἰΓ 1556 πηθ 6148. 



Κ1Β. 11. ΟΔΥΣΣΕΙΑΣ Β. 132-143. δ᾽ 

Ψ ““ υ Ἅ ΄σ Ν μ΄ Ἃ πὸν 8 7 ζώει ὅγ᾽, ἤ τέθνηκε κωκὸν δέ με πὸλλ᾽ ἀποτίνειν 
3, Ε ; ε Ν ᾽ " ΄ ΄ ᾿Ἰκαρίῳ, αἵ΄ κ᾽ αὐτὸς ἑκὼν ἀπὸ μητέρω πέμψω. 

3 ΟἿ “ὦ, . - 7) δ ,ῖ εκ Ὑῶρ τοῦ πῶτρὸς κωκὰ πείσομαι, ἄλλω δὲ δωΐμων 
΄ 

δώσει" ἐπεὶ μήτηρ στυγερῶὼς ὠρήσετ᾽ Ἐριννὺς 
.» ΄ 

135 
οἴκου ἀπερχομένη, νέμεσις δέ μοι ἐξ ἀνθρώπων 
" ῦ ᾽ -» , - ᾽ ἐσσετωι" ὡς οὐ τοῦτον ἐγώ ποτε μῦθον ἐνίψνω. 
ὑμέτερος δ᾽ εἰ μὲν θυμὸς νεμεσίζετωι αὐτῶν, 
᾽} " Ἢ 37)... Ἂν. ͵ -" ἐξιτέ μι μεγάρων, ἄλλας δ ὠλεγύνετε δαίτως, 
ε ῆ, , ν Ἴ ξλ Ε Ζ » 32 υὑμῶ κτήμωτ εόοντες, ὠμει(βόμενοι κωτὼ οἴκους. 140 
3 εὦ»ν»ν δ ἡ "““ 3, εἰ δ᾽ ὑμὴν δοκέει τόδε λωΐτερον καὶ ὥμεινον 

88 5" 5 ᾿, ς " δ ἔμμενωι, ἀνδρὸς ἑνὸς (βίοτον νήποινον ὀλέσσωι, 
Ε ᾽ " -ς 2 »Χ 3 κείρετ᾽, ἐγὼ δὲ θεοὺς ἐπιβώσομαι αἰὲν ἐόντας, 

133. ἑκὼν] ἐγὼν Υ΄, οὐ ἑκὼν ῥτο ν. ]. 
136. [οίκου. 127. ὡς] ὡς νῸ. 
142. ὀλέσσαι] ὀλέσθαι Ἡ. ὙΥ͂. 

λόγος. Ἐν, ᾿Επίτασιν δηλοῖ γνησιότητος 
τὸ ἥ μ᾽ ἔθρεψε. πολλαὶ γὰρ μητέρες ἐκ- 
τιθέασι ταῖς τίτθαις τὰ τέκνα. διὸ καὶ 
ἀποστέργονται διὰ τὴν ἄπονον Εἰλήθυιαν. 
νυ. 142. Κακὸν δέ με πόλλ᾽ ἀπο- 
τίνειν Ἰζαὶ στικτέον. λέγει γὰρ ὅτι κα- 
κόν ἐστι πολλοῖς ὑπέχειν τιμωρίαν ἀπο- 
πέμψαντι, τὴν θυγατέρα τῷ ᾿Ἰκαρίῳ. 
ῷ. Βάγημθβ. ϑ6ὰ ἴῃ Ὁ. δἀάιιηΐιν ἴῃ 
ἤμθ. μδο γϑῖρθα: μῦθον ἐνίψω 6 ν. 
137. ὨΘΒΟΪΟ ατὰ ἰποιτῖα, 143. 
Ἱκαρίῳ] Κατ᾽ ἔνια τῶν ὑπομνημάτων ἣ 
τούτων ἐξήγησις ἡμάρτηται. φασὶ γὰρ, 
ἴϑος ἦν εἴ τις ἑκὼν ἐξ οἴκου ψγυναΐκω ἀπέ- 
τέμψε χρήματα ἀποτίνειν τοῖς ταύτης 
γυγγενέσι καὶ τῷ πατρί. φησὶν οὖν ὅτι 
«ακόν ἐστι καὶ οἷον ἀλυσιτελὲς ἐὰν. ἐκ- 
γώξω τῶν οἴκων τὴν μητέρα. πολλὰ γὰρ 
ἐποτίσω τῷ ᾿Ἰκαρίῳ. ἔΛμεινον δὲ οὕτω 
ἡαστέλλειν, κακὸν δέ με πόλλ᾽ ἀποτί- 
εἰν. καὶ οὐ περὶ χρημάτων φησὶν, ἀλλὰ 
τερὶ τῶν ἐπαγομένων. ἐκ γὰρ τοῦ πα- 
Ῥὸς κακὰ πείσομαι, ἄλλα δὲ δαίμων δώ- 
ει, εἶτα καθ᾽ ὑπέρβατον, αἴκ᾽ αὐτὸς 
κῶν Ἰκαρίῳ ἀποπέμψω τὴν μητέρα. 

10. ἀπὸ] ἄπο. 10. ξεκών. 
140. βοίκους. 141. ὑμῖν] ὕμμινν. 

ἐπεὶ εἰ περὶ χρημάτων ἔλεγε, σμικρολό- 
γος ὧν ἐφαίνετο. Β. Ψιυ]ρ. Ἑκών) Γρ. 

ἐγών. Ηᾶ1]. 134. Ἔκ γὰρ τοῦ πατρὸς 
κακὰ πείσομαι] Ἐὶΐ ἐπανέλθοι ὁ Οδυσ- 
σεύς. οὐ γὰρ ἀπεγνώκει αὐτὸν παντε- 

λῶς. Τινὲς δὲ, ἐκ γὰρ τοῦ πατρὸς, τοῦ 

αὐτῆς πατρός" καὶ στίζουσι, τῷ ᾿Ικαρίῳ. 
Β. Ἐ. Ω. Τοῦ πατρός] Οὐ γὰρ ἀπ- 
εγνώκει αὐτόν. ἐπειδή φησιν, ᾿Οσσόμενος 
πατέρ᾽ ἐσθλὸν ἐνὶ φρεσίν (α΄. 115.). 
ἄλλως τε κατὰ Καλλίμαχον (τ. 262.), 
χαλεπὴ μῆνις ἐπιχθονίων. διὸ ᾿Δρίσταρ- 
χος ἀθετεῖ τὸ (507. τὸν), ἼἜσσεται, ὡς 
οὐ τοῦτον ἐγώ ποτε μῦθον ἐνίψω. περισ- 

σὸς γάρ ἐστιν οὐ πρὸς ταύτην τὴν ἀπό- 

δοσιν. α]ρ, 135. ᾿Αρήσετ᾽ Ἐριννῦς] 
Τοῦτο ἔλεγον ἐπιθεάώζειν τῷ δεῖνι οἱ ὕστε- 
ρὸν, ὡς παρὰ Φερεκράτει (ν. Ἐπιβία..). 

υὶρ. 137. Ἔσσεται"  ᾿Αθετεῖται μὲν 
ὑπὸ “Αριστάρχου. Η Αγ]. Ψ]ὰ. δά 134. 
140. ᾿Αμειβόμενοι] Ἔξ ἀμοιβῆς εἰς ἑνὸς 
ἑκάστου οἶκον πορευόμενοι. Ε΄. 143. 
Ἐπιβώσομαι] ᾿Επικαλέσω. ἐπὶ κατάρας 
καὶ εὐχὰς τραπόμενος πρὸς τὰ ἑξῆς εὐ- 

καταφρόνητοί ἐστε πρὸς ἐπιβουλάς ἴ. Ὁ. 

᾿υβρίοοῦ ΒΟΥ Βῖ556. Πουΐποῦι εὐκαταφρόνητός ἐστι: ἢ, 6. 60 αποᾶ δὰ ρτγϑςοβ οἵ ἴπι- 
ὙΘΟΔΌΟΠΟΒ ἀοβοθηαϊς {1π4 οδιοὶς “ΠΟΙ δι Δ 5, αΐ Θὰπὶ σοη του μδηΐ ργοοὶ, ποῆτο ἴῃ- 
Ἰάϊαβ εἰπηθαητ ὁ ροβίγοιηῖβ οὐὰ5 νου 5 (πρὸς τὰ ἑξῆς.) Ἰηῖγα ἀοηνπι Θὸ5 ἔογίαββο ρὸ- ἴδατοβ ο5βθὸ. ΒΕΌΓΤΥΜ. 

ΥΟΙ,. τι " 



ὧχ 

αἴ κε Ζεὺς δώησι σωλίντιτώ ἔργω γενέσθαι" 

νήποινοί κεν ἔπειτω δόμων ἔντοσθεν ὄλοισθε. 

ΝῶςΣΐ φάτο Τηλέμαχος" τῷ δ᾽ αἰετὼ εὐρυόπω Ζεὺς ' 

ὃ ΟΔΥΣΣΕΙΑΣ Β. 144-154. 1118. 11. 

ὑψόθεν ἐ εκ κορυφῆς ὄρεος προέηκε πέτεσθαι. 

τὼ δ᾽ ἕως μέν ῥ᾽ ἐπέτοντο μετὰ πνοιῆς ἀνέμοιο, 

πλησίω ἀλλήλοισι τιταινομένω πτερύγεσσιν 

ἀλλ᾽ ὅτε δὴ μέσσην ἀγορὴν πολύφημον. ἱκέσθην, 

ἐνθ᾽ ἐπιδινηθέντε τιναξάσθην. πτερὰ πυκνὼ, 

ἐς δ᾽ ἰδέτην πάντων κεφαλὰς," ὄσσοντο δ᾽ ὄλεθρον 

δὃ[ γυψαμένω δ᾽ ὀνύχεσσι παρειὰς, ἀμφί, τε δειρὼς, 

δεξιὼ ἡ ἡσων διά, τ᾽ οἰκίω καὶ πόλιν αὐτῶν. 

144. αἴκέ ποτε Ζεὺς Ν'΄. ποθ, Ζεὺς δῷσι ὟΥ. 

151. πυκνὰ] πολλὰ ΡΓῸ Ρ. . ΗῸ.: εἴως Η. 
λι»] πολὴν ΡΥ. 10. ξοικία. 

5» , Ν ᾿ , ὔ ε 

Αἰὲν ἐόντας) ᾿Ἐπὶ τὸ ἐόντας στικτέον. ἢ 
Ν εξο ͵7 δ 

γὰρ ἑξῆς περίοδος καθ᾽ αὑτήν ἐστιν" αἰκε 

Ζεὺς δῶσι γήποινοί κεν ἔπειτα. ὦ. 144. 
Αἴκε ποτὲ Ζεὺς δῶσι] Γρ. ποθί. Ηδαι]. 

᾿πΐου ᾿ηρ8. 146. Τῷ δ᾽ αἰετῷ εὖ- 
ρύσπα Ζεύς Ἢ μὲν ἐξ ὄρους ἄφιξις τὴν ἐξ 

ἀγρῶν ἐπάνοδον ᾽Οδυσσέως καὶ τοῦ παι- 
δὸς σημαίνει" καὶ ἡ μὲν ἐν ἀρχῇ ἠρεμαία 
πτῆσις τὴν μετὰ ἡσυχίας κάθοδον" ὁ δὲ 
κατὰ τὴν ἀγορὰν αὐτῶν θόρυβος τὴν 
κατὰ τὴν πόλιν γενομένην ταραχήν" ὃ 

δὲ τιγωγμὸς τῶν πτερῶν τὴν ἐλάττωσιν 
τῶν κρειττόνων (γὰρ. ἀπώλειαν καὶ 
ἐλάττωσιν τῶν ἀρχομένων, 810)" τὸ δὲ 

καταδρύψαι τὰς παρειὰς τὸν τῶν μνη- 

στήρων ἐσήμιανε φόνον. διὰ δὲ τὸ ἀν- 
ατολικοὺς (σαῖς. κατὰ ἀνατολὰς) ὁρ- 

μῆσαι, ὅτι οἱ μὲν δύο γικήσουσιν οἱ δὲ 
μνηστῆρες ἐν ᾿ζέφῳ γενήσονται. ἘΣ. Ω. 
ψυὶρ. ΤΩ] Τινὲς τὸ τώ περισπῶσιν 
ἐπὶ τοῦ Τηλεμάχου ἀκούοντες. Ὁ. ΟἹ. 

Βδγμε58. 148. Τὼ δ᾽ ἕως μέν] Οἱ ἀε- 
τοὶ σημαντικοὶ δεξιῶν ἤτοι ἀγαθῶν. δε- 
ξιὰ γὰρ τὰ ἀγαφὰ. οἶδεν Ὅμηρος. ἀετὸς 

δὲ παρὰ τὸ ἐτεὸν, τὸ ἀληθές. ΗΕ. Μετὰ 
πνοιῆς ἀνέμοιο] “Ὥς ἡσυχῇ τὸ ἔργον τὰ 

πρῶτα διαχειριζόμενοι. νυὶς. 140. 
Πλησίω ἀλλήλοισιν] ᾿Επεὶ οὐκ ἀποστα- 

τοῦσιν ἀλλήλων ταῖς βουλαῖς. ψνυρ. 

᾿ ψὰρ ἀνατολικὰ λέγει ὅ 

150 

10. βέργα. 148. ἕως 
152. δὲ βίδο. 154. πό- 

151. Πτερὰ πολλά] Ἢ διότι δ᾿ 

ἀπέβαλον. καὶ τῶν ὑπηκόων, μνηστῆραι 

δὲ καὶ κήρυκας καί τινας τῶν τοῦ οἴκου, 

ἢ διότι θανατώσουσι τοὺς μνηστῆρας δΐ- 

στοὺς ἐπαφιέντες πτερόεντας. ψυϊρ. 

152. Πάντων κεφαλάς] Κοινὴν βλάβη: 

δηλοῖ. Ψψυὶρ. ᾿Ὄσσοντο] Ἔν τῇ Ῥια- 

νοῦ, ἔσσατο (ὄσσαντο θη. Ῥουβ.), ἀντ᾿ 

τοῦ ὄσσαν καὶ κληδόνα ἐποίουν. Ηαη 

153: ̓ Δρυψαμένω δ᾽ ὀνύχεσσι» Ἔπειδ' 

οὐ μόνον μνηστῆρσιν ἀλλὰ καὶ πολλοί 

ἄλλοις ᾿Ιθακησίων ἐ ἔσται κακὰ, καὶ πολ 

λοὶ τὰς παρειὰς ἐπ᾽ αὐτῷ δρύψονται 

καὶ Ἰαμβλιχὸς οἶδεν ὄρνιθας οἵ νι 

ἑαυτοὺς ἀναιροῦσιν ἐπὶ δηλώσει μέ 

τος κακοῦ" ὑπὲρ φύσιν μέντοι. ψυ]ο. 

154. Δεξίω ἤϊξα») ᾿Ανατολικοί. ᾿. 

Ὅμηρος" Ἐἶι 
ἐπιδέξι᾽ ἐῶσι πρὸς ἠώ τ᾽ ἠέλιόν ν 

τ᾽ ἀριστερὰ ποτὶ ζόφον (1|. μ΄. 239. 

Ἐ. ῷ. Καὶ πόλιν αὐτῶν] Πόλιν πλάτ᾽ 

τει ἰδίαν τοῖς ἀετοῖς ὁ Ὅμηρος. εἴποι ἱ 

ἄν τις καὶ πόλιν αὐτῶν τὰς τῶν ἐρᾷ, 

κορυφάς. Β. Ἢ τῶν ᾿Ἰθακησίων, ἢ ἢ τὰ 

ἀετῶν, ὡς ἐπαναστραφέντων ἔνθα ᾧκου:. 

ἢ καὶ ἐδήλου, ὡς καὶ ᾽Οδυσσεὺς καὶ Τὴ 

λέμαχος ἀνελόντες τοὺς μνηστῆρας αὖθ 

εἰς ἀηροὺς ἀπελεύσονται" ἵνα πάλιν κο 

οἰκίαν τὴν κατάπαυσιν τῶν ἀετῶν λέγῃ, 
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θάμβησων δ᾽ ὄρνιθας ἐπεὶ ἴδον ὀφθαλμοῖσιν, 

ΟΔΥΣΣΕΙΑΣ Β. τς5---ττόγ. 

155 
ὥρμηνων δ᾽ ἀνὰ θυμὸν, ὥπερ τελέεσθαι ἔμελλον. 
τοῖσι δὲ καὶ μετέειπε γέρων ἥρως ᾿Αλιθέρσης 
Μαστορίδης" ὃ γὰρ οἷος ὁμηλικίην ἐκέκαστο, 
ὄρνιθας γνῶνωι, καὶ ενωΐίσιμιω μυθήσασθαι; 
«“ 2... ,» Ε ᾿ Ν » ὃς σῴιν εὐφρονεων οὐγορήσωτο κῶώϊ μετεείσε" ιόο 

“Ἅ Ν "»“" ͵, .« , Κέκλυτε δὴ γὺν μευ, ᾿Ιθωκήσιοι, ὅ, ττι κεν εἴπω" 
αὶ Ν 7 Ε μνήστηρσιν δὲ μώλιστῶ πιφαυσκόμενος τάδε εἴρω" 

»ὋΆ᾽ ον »» -“» 3 Ἂς 5 “ τοισὶν γῶρ μεγώ πήμω κυλίνδεται" οὐ γαρ Οδυσσεὺς 
δ 3 ᾿ ῇ Ζ Ἔν δ 3 ἣν "Ὁ ἥν ἁπῶνευε φίλων ὧν ἐσσετωι, ὠὡλλώ που ἤδη 
3 Ν ΟΝ "“» ᾿ Ρ΄ ἈΝ “" 7 ἐγγυς ἐὼν τοισόεσσι φόνον κωὶ κήρω φυτεύει 

7 Ἔ ων Ν ΝΣ Ν 9 πάντεσσιν" πολέσιν δὲ καὶ ἄλλοισιν κακὸν ἔστωι, 
Ν ͵7͵ »») ᾽ 3 ψχΤἾ ν Ἂν οἱ γεμόμεσθ᾽ ᾿Ιθώκην εὐδείελον ἀλλὰ πολὺ πρὶν 

10 5. βίδον. 156. ἔμελλον] ἔμελλεν. 157. 1τ6ο. μετέξειπε. 150. ἐν- 
αἰσιμα} αἰνέσιμα Ἡ. ΝΟ] πὶ ΡᾶΡΤΩΔ5. ὨΪΠῚΪΒ ἈΡΘΥΓ15. ΠΡ ΥΔΓΙΟΥΙΙ ΠῚ ΘΥΓΟΥΙθιι5 
ΤΡ 6 ΓΘ, 864 ᾿ν] αϑηηοα! νἱτἰὰ οποίαία αὐ κἰτ] Πα το Π]6η4ἃ ᾿ησϑηϊι ἰθοίο- 
τδ Ια 0 ροβϑιιηΐ δοιιθῖθ. ΒΟ ἴῃ Επισ]ρ. ΑἸοοβῖ, τοϑο. οά. ΕἸου. 
ΡΙΆνΘ αἰνεσίμως. ᾿ς ἤΠΒΟ ν]5. ΑἸΠΘηΘΙ χν. Ρ. 667. Ο. ὕβριζ, ὑβρισμοὺς οὐκ 
αἰνεσίους ἐμοί. ΠῚ τη ]οἰἴο ἀνεκτέους (ΔΒΑ ΟΠ ΙΒ: ἀνοιστέους νοὶ ἀνοισί- 
μοὺς 6] ἀνεκτέους ϑίθρμαμιι5 ΤῊΝ. 1,. (. τοιω. ἢ. Ρ- 1717. Ὁ). τη ] οἷν 
Ῥδιινν 5. 
ϑθη τη ἐναισίους ὃ ῬΡΟΒ 5. 

Αὐ αὐ οἰαεῖιιβ, απ} {τα ΒΡΟΒ1 015. νοοα ]} οἵ αἰρμιμοηρο 16- 
τ6ο. ὅς] ὅ Η. ΡΨ. ὙΥ. 10. ἐϊφρονέων] εὖ 

φρονέων ἡ. τότ. βείπω. 62. πιφαυσκόμενος) πιφασκόμενος ἡ. 0. βείρω, 
164. Εῶν. 166. γρ. πόλλεσι πολλοῖς οἴ τποχ ἔσδεϊ Ζ . 167. γ. 
νέμεσθαι 5οἰς Η, Ἐοτίαββο ἈΠ ΙΘῚ βου ρύιπι ογαΐ οἵτε γέμεσθε. ῬΟΙ 8. 

διὰ τιμὴν τοῦ βασιλικοῦ τούτου ζώου. 
]ρ. τς6. Ὥρμηναν δ᾽ ἀνὰ θυμὸν 
ἅπερ τελέεσθαι ἔμελλον) Οἱ γὰρ κακοὶ 
τὰς πράξεις κακὰς καὶ τὰς ἐλπίδας ἔχου- 
σι, τὰ δὲ τοιαῦτα τῶν σημείων τοῖς μὲν 
ἀγαθοῖς τὸ θαῤῥεῖν τοῖς δὲ πονηροῖς ἀπο- 
τροπὴν ποιεῖ τῶν τετολμημένων. Ε). Ο. 
γυρ. ἽὝἍπερ ῥγῸ ὥσπερ ΑἸδίορμα- 
68. ΡΟΝ. εχ Ηδη. Ἔμελλον 
διὰ τοῦ ο᾽ τοῦτο γὰρ Ὁμήρῳ σύνηθες. 
Ηαῖ]. 157. ᾿Αλιθέρσης) Τὸ ᾿Αλιθέρ- 
σὴς ψιλωτέον εἰ καὶ παρὰ τὸ ἅλις (80, 
ἅλῳ) ἐγένετο, εἰς ἰδιότητα τοῦ ὀνόματος. 

Ε. Νησιώτῃ καὶ ἁλιευτικῷ πρέπον 
ὄνομα, ὁ ἐν τῇ ἁλὶ δηλονότι θερόμενος. 
νυρ. Ὃ διὼ πυρὸς (501. διάπυρος) 
ἐν τῇ ἀλίξβ, Μαρτυρεῖ δὲ αὐτῷ καὶ 
χρόνον καὶ φύσιν εἰς ἔπαινον. Β. Ἐ,. 
τός. ᾿Εγγὺς ἐών] ᾿Δλλὰ μὴν ἐν ᾽Ὧγυ- 
γίᾳ ἐστὶν, ὥστε οὐκ ἐγγύς ἐστιν. λύοιτο 
δ᾽ ἂν ἐκ τῆς λέξεως" τὸ γὰρ ἐγγύς καὶ 

ἐπὶ χρόνου καὶ ἐπὶ τόπου τάσσεται" νῦν 
οὖν ἐπὶ χρόνου παρείληπται. Ὁ. Εἰ 5ἰς 
ἴεγθ δἰϊδπι Β. Ὁ. Φυτεύει] Κατα- 
σκευάζει. ἔνθεν οἱ ὕστερον ὑπορύττειν τὸ 
δολιεύεσθαι. ας, 167. Οἱ νεμόμε- 

5 Μδυϊξοβεϊυ5. οἱν πο ἴῃ νοοο ϑέρσος, απ ΖΒ Ο]Ϊοα οδῖ ἐΟΓΠἃ ΡΓῸ θάρσος, οἵ ἀπὸ 
Του βὶ ἴδ απο ιθ ποιοὶ οδὲ δπαᾶδοὶ ποιαϊηῖ: 
᾿. β΄. 212. ΒΌΤΊΤΜ. 

νὰ, Εἴνη), Μ. ἴῃ ν. οἵ ὅ0}0), νου. δὰ 

2 
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φραζώμεσθ᾽, ὥς κεν καταπαύσομεν" ἠδὲ καὶ αὐτοὶ 
παυέσθων' καὶ γάρ σφιν ἄφαρ τόδε λώϊόν ἐστιν. | 
οὐ γὰρ ἀπείρητος μαντεύομαι, ἀλλ᾽ εὖ εἰδώς" 170. 

καὶ γὰρ ἐκείνω φημὶ τελευτήθηναι ὥπαντα, 

ὡς οἱ ἐμυθεόμην, ὅ ὅτε Ἴλιον εἰσωνέβωινον ' 

᾿Αργεῖοι, μετὰ δέ σφιν ἔβη πολύμητις Ὀδυσσεύς' 

φὴν κακὰ πολλὰ παθόντ᾽, ὀλέσαντ᾽ ἄπο πάντας ἑταίρους, ' 

ἄγνωστον πάντεσσιν, ἐερκοστῷ ἐνιαυτῷ, 

οἴκαδ᾽ ἐλεύσεσθωι" τάδε δὴ νῦν πάντω τελεῖται. | 

Τὸν δ᾽ αὖτ' Εὐρύμαχος Πολύβου παῖς ἀντίον ηὔδω" ' 

ὦ γέρον, εἰ δ᾽ ἄγε γὺν μαντεύεο, σόϊνσι τέκεσσιν, 

οἰκωδ᾽ ἰὼν, μή πού τι κακὸν πάσχωσιν ὀπίσσω" 
ταῦτω δ᾽ ἐγὼ σέο πολλὸν ἀμείνων μαντεύεσθαι. 180 
ὄρνιθες δέ τε πολλοὶ ὑπ᾽ αὐγὼς ἠελίοιο 

10. βείδως. 

173. ᾿Αργεῖοι. 
᾿ γώ. εἰσανέβαινον. 

ξλῆὶ ἐξεικοστῷ. 
170. μαντεύομαι] μαντεύσομαι Η. 

ἐπ᾽ ἀνέβαινον Υ. 10. ἔοι. Βίλιον. 
176. 170. βοίκαδ᾽. 178. νῦν] δὴ Ν. 

σθα] Συνάγει καὶ ἑαυτὸν τοῖς κακωθῆναι 
μέλλουσι διὰ τὸ φιλάληθες. Ψαἱρ. 

Ἰθάκην εὐδείελον] Τὴν εὖ πρὸς δείλην 
ἢ εὔσημον, εὐπεριόριστον" 

αὕται γὰρ αἱ νῆσοι ὡς πρὸς σύγκρισιν 
κειμένην" τοι- 

δὸ ΣΝ ,͵ -Φφφφ{, ͵ . τῶν ᾿ἡπείρων τῷ ὕδατι, περιγραφόμεναι 

ἢ τὴν λαμπρὰν, ἀπὸ τοῦ εὖ καὶ τοῦ ἕλη, 
ἡ θερμασία. Β. Ἐν. Ω. Τὴν πρὸς δυ- 
τικὸν μέρος εὖ ἔχουσαν. ἀναλογεῖ γὰρ 
τὸ ἀνατολικὸν καὶ ἐῶον μέρος τοῦ κόσμδυ 
τῇ πρωΐᾳ τῆς ἡμέρας, τὸ δὲ δυτικὸν καὶ 

ἑσπερινὸν τῇ δείλῃ καὶ ἑσπέρᾳ. ἢ ἐὐδεί- 
ελον τὴν εὖ ἔχουσαν τοῦ ἀέρος κατὰ τὴν 
δείλην μᾶλλον τῆς ἡμέρας ἢ τὴν πρωΐαν. 
“ἡ » ͵ Ν, Ἁ Ν Ν ,ὔ ἢ εὐδείελον τὴν πρὸς τὸ δυτικὸν μέρος 
κειμένην παρὰ τὸ ἐνδεῆ εἶναι τῆς ἕλης 
Μ -“ 77 5 ,ὔ Ἃ 

ἤτοι τῆς θέρμης. Ε;. ἘἙὐπεριόριστον ἢ 
ΕΝ Ν } ᾿ “Ὁ: “δ Ε] 

εὔδηλον καὶ φανερᾶν, καθὸ νῆσός ἐστιν. 

πᾶσαι δὲ αἱ νῆσοι συγκρινόμεναι ἤπεί- 
ροις εὐδηλότατα ἔχουσι τὰ ὅρια. ἢ τὴν 
(ϑοθοὶ. ΒαιΠ658. 1Π5. εὖ) πρὸς δύσιν 
καὶ δείλην κειμένην" δείλη γὰρ ἡ δύσις. 
Ω. Ῥαᾳ]. Βαγηββ. (ΥἹα. οἵ δὰ ζ΄, 21.) 

τόρ. Καὶ γάρ σφιν] Καὶ γὰρ λώϊον αὖ- 

τοῖς ἐστι τὸ ἄφαρ παύσασθαι. Β. 9. 

ἔΛφαρ] Συναπτικῶς, εὐθέως, ἀπὸ τοῖ 

ἄπτω, ἄψω, ἦφα, ἄφαρ. ψιλοῦται δὲ 
Αἰολικῶς. Ἄαϊο. Λωΐτερον)] Γρ. λώϊον. 
Ηώ]. δι οἷοββα: νυἱά. ποῖ. δ 
234. 170. Μαντεύσομιαι} ΡΟΒΒ, 

6 5080]. πη. μαντεύομαι. κ᾿ 

172. Ὅ; 
οἱ ἐμυθεόμην] Συναπτέον ἕως τοῦ, πολὺ 

μητις ᾿Οδυσσεύς. δύναταί τις καὶ ἐπὶ τ 

ἐμυθεόμην στίζειν τοῖς ἄνω αὐτὸ ἀποδι 

δοὺς, καὶ ἀφ᾽ ἑτέρας ἀρχῆς ἀναγινώσκειν; 

ὅτε Ἴλιον ἐσανέβαινον, Ἷ ἵνώω ὑποστιζωμει 
μετὰ τὸ ᾿Αργεῖοι, καὶ ᾿Οδυσσεύς, Ἦ 

ἀπόδοσις, φὴν κακὰ πολλά. Ἐ.- Ω. Κα} 

174. Φῆν πολλὰ κακὰ παθόντα] Μέ 
τοῦ; τὰ δὲ νῦν πάντα τελεῖται, θα, 

πάσης τῆς ᾿Οδυσσείας. Ψὰρ. 17 

Εἰ δ᾽ ἄγε] Τὸ εἴα καὶ ἄγε καὶ φέρ 

ἐπιῤῥήματα παρακελευσμαωτικά. τὸ εἐ 

18ο. ᾿Αμείνων] Γρά, 

νώτρ ταῦτα χάχει: νυρ. 

ἀντὶ τοῦ εἴα, Β. 
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"4 2 ψ, 2 7 Ῥ φὰς γ Ἵ Ἂς 

ῥοιτωσ', οὐδέ τε πάντες ενωϊσιμοι" ὠὐυτῶρ Οδυσσεὺς 
Ε -» « ς ᾿. Ἂς Ε 

ὕλετο τηλ᾽ ὡς καὶ σὺ κωταφβθίσθαωι σὺν ἐκείνω 
3 ὃν Ζ ΄ - ΄ 

ὠφελες" οὐκ ὧν τύσσω θεοπροπέων οὐ γόρευες, 
» 

υὐδέ κε Τηλέμωχον κεχολωμένον ὡδ' ἀνιείης, 
δῶρον ποτιδέγμενος, αἴ κε πόρησιν. 

»΄»"75ἼἬ ΕΣ 

Τῶω οικω 

ιὃς 

9 ἌΝ . “ Ζ ὁ "5 

"λλ᾽ ἔκ τοι ἐρέω, τόδε καὶ τετελεσμένον ἔσται, 
Ε ͵΄ 7 7 4 7 » ἊΧ 

ψί ΧΕ νεώτερον ἄνδρω, πωλωίὼ τε πολλῶ τε εἰδὼς, 
7ὕ 5᾽ ὦ), ἡ »' 7 ᾿ 

ταρφώμενος ἐπέεσσιν ἐποτρυνὴς χωλεπαίνειν, 
»"» » 

χὐτῷ μέν οἱ πρῶτον ἀνιηρέστερον ἔστωι, 

τρήζαι δ᾽ ἔμπης οὔτι δυνήσεωι εἵνεκω τῶνδε" 

186. [οίκῳ. 
Ὁ. βεπέεσσιν. 

187. βερέω. 
100. ἔοι. 

188. ἐξειδώς. 
Ι01. δυνήσεται εἵνεκε τῶν γε Η. τῶν γεῖῦν. 

το 

180. ἐποτρύνῃς] ἐποτρύνεις Η. 

ΠῚ ΠΟ νϑύϑιιηλ ποῖ ηἶβ ἰηοϊααῖς οΙἤιι5. 

βεται, ἀμείνω, χωρὶς τοῦ ν, ὅπερ καὶ 
(ἄλλιον "ν, Η 1], 182. Φοιτῶσ᾽Ἴ Τινὲς 
τοτῶντο (50, πωτῶντο), οὐδὲ ἀκυρότε- 
ον ἐπὶ ὀρνίθων τὸ ποτῶντο. ὦ, Οὐδέτι] 
ράφε, οὐδέ τε. ἔστι δὲ ὁ τέ περισσός. 

ᾧ. Οὐδέ τε] Περισσὸς ὁ τέ. ἐν δὲ τοῖς 
ἱκαιοτέροιςΪἱ γράφεται οὐδέτι. Η1]. 
[83. "Ὥλετο τῆλ᾽] Τὸ τῆλε σημαίνει 
αἱ τὴν ἐν τόπῳ σχέσιν, ὥσπερ νῦν, καὶ 
τὴν ἐκ τόπου, τῆλ᾽ ἐξ ᾿Λσκανίης (1]. β΄. 
)63.), καὶ τὴν εἰς τόπον, Τῆλέ με εἴρ- 
γόυσι ψυχαί (11. ψ΄. 7.2.) ῶ. Ὡς καὶ 
Ὁ} Τὸ ὡς ἀναφορικόν ἐστι, καὶ συν- 

ἱπτέον αὐτὸ τοῖς ἐπάνω. ἢ ἀντὶ τοῦ 
ἴθε, καὶ ἀπὸ ἄλλης ἀρχῆς αὐτὸ ἀναγνω- 
τέον. Ὁ. ψνυρ. 185. ὯΣδ᾽ ἀνιήῆς] 

Ἀπὸ τοῦ ἀνίημι, ὡς τιθείης. κυνηγετικὴ 
, λέξις, ὅτε τις κύνα τοῦ δεσμοῦ ἀνεὶς 

ἐφήσῃ κατὰ θηρός. γυὶρ. Ἢ μετα- 

γορὰ τῆς λέξεως εἴληπται ἀπὸ τῶν κυ- 

νηγετῶν ἀφιέντων τοὺς ἱμάντας. Ἐ 
Μ55. Βαγῆθβ. υ"Δνιείης] Δασυν- 
τέονἘ, ἔστι γὰρ ἀντὶ τοῦ ἀναπείθοις 
ἀπὸ μεταφορᾶς τῶν Κυνηγῶν τῶν ἐφιέν- 
τῶν τοὺς ἱμάντας τοῖς κυσί. ψιλοῖ δὲ 
Ἑλλάνικος ' παρὰ τὴν ἀνίαν ἐκδεχόμενος, 
τὸ λυποίης. εἰ δὲ τοῦτο, ἐχρὴν γράφειν 
ἀνιῴης. τοιαύτη γὰρ ἡ δευτέρα συζυγία. 
Ω. Ηαη. Νυ]ρ. 180. Παρφάμενος] 
Παραπείσας, παραλογισάμενος, συμβου- 
λεύσας" ἐκ τοῦ παραινῶ καὶ τοῦ φῆς 
(8. φημί), ἀπὸ τῆς παρά προθέσεως 
καὶ τοῦ αἶνος, ὁ λόγος. Ε΄. τ0ο. ᾽Ανιη- 
ρέστερον] Λυπηρότερον. ὡς τὸ αἰδοιέστε- 
ρον. ὥφειλε γὰρ ἀνιηρότερον. οὕτω καὶ 
ἀμορφέστερον, δικαιέστερον, ἀκρατέστε- 
ρος ἀπὸ τοῦ ἄκρατος, σπουδαιέστερος, 
ἀναγκαιέστερος, ἀλλοιέστερος, ἐπιτη- 
δειέστερος, ἀφνειέστερος. καὶ ᾿Αριστοφά- 
νης κατὰ Σέλευκον ἔγραφε φιλοκτεανέ- 

᾿ Μίγαμι, Νουιϊπαιίντιην ἴῃ ὦ πἶο οομυμηοπααγὶ, σαΐ Ὁ} 185, αὐ Ζοποάοίοιιβ ἰοῃρὸ τὸ- 
ἰοῖτυγ. Ια. 50Π0]. 1]. α΄. 8ο. οὐ ἃ]. Νίαπι σαι ταῦτα ἸΠΠ ἃ 5εγαὶ πραιϊς. ΒΌΤΤΜ. 

. 

ἱ Νοιαηϊηδ νι σὰ εἰκαιόπερα ᾿α 65 ἰπἴγα δα τ΄. 89. [τ ]ΠἸσοηὰ τὰ ἀνείγραφα. 
, , ᾿ - ͵ὕ ᾿ -“ ᾿ ΠΟ ΟῚ 
τὸ οἵ δὰ 6. τύο. ἐν τοῖς χαριεσσέροις οὗ ἐν τοῖς κοινοτέροις. ΒυΤΤΜ. 

Κ ΝΟρο ἴπ ἀσουγα 5. οὐ ]ουΐθιιβ δα ἀογαῦς βρὶ εἰσιν οἴϊαν ἐπ πιοάϊα νοοο πὶ ἐν- 
ἰς, φιλίπσους,. ῬΟῊᾺΒ. (Οοἴογαμι ἴῃ ἀπίῃ. οἀᾷ. Ξο]ο]. ψ]ρ.. βου δ᾽ [ον Δασυντησέον: 
ἢν πὰ α΄. 2). ΒΌΤΤΜ. 
Ἂ Ὅς Ἠοἰϊδιΐοο Ἰιος σταιηπηαίϊοο, Ἰάθηνπο δἰ ἀὰ αϊνουβιιβ ΔῸ δἰδίουϊοο, νά 5ἴαν- 
Ἰὰηὶ αἰδρυιςα πίον ἴῃ (ὐπιπι. ἄς ΗΟ] οο 8. το. ΒΌΤΤΥΜ. 



60 ῳ ΟΔΥΣΣΕΙΑΣ Β. 

Ν Ἀ ΄ Ν ᾽ ͵ “ ἃ" «. »"; » 

σοὶ δὲ, γέρον, θωὴν ἐπιβήσομεν, ἥν Ἀὶ ἔνι θυμῷῳ 
7, ᾽ 7 εἶ ΄ 9) " ῖ 

τίνων ὡσχωώλλης᾽ χωώλεπσον δέ τοι ἔσσεται ὠλγος. 
Ἂ 7 ῷ». »“ ᾽ νΥ̓́ « ΄ 23.Ὰὶς 

Τηλεμάχῳ δ᾽ ἐν τάσιν ἐβγῶν ὑποθήσομαι αὑτος, 

μήτερα ἥν ες σατρὸς ἀνωγέτω ἀπονέεσθαι" 

οἱ δὲ γάμον τεύξουσι, καὶ ἀρτυνέουσιν ἔεόνω 
ά 

πολλὰ μάλ', ὅσσω ἔοικε φίλης ε ἐπὶ παιδὸς ἕπεσθαι. 

οὐ γὰρ πρὶν παύσασθαι ὁ ὀίομιωι υἱος ᾿Αχρυιών 

μνηστύος ἀργαλέης" ἐπεὶ οὔτινῶ, δείδιμεν ἔ ἐμεπτηα; 

οὔτ᾽ οὖν Τηλέμωχον, μάλα ὑπδρ πολύμυθον ἐ ἐόντων 

οὔτε θεοπροπίης ἐμπωζόμεβ, ἣν σὺ, γέραιε, ἕ 

μύθεαι ἀκράαντον, ἀπεχθάνεαι δ᾽ ἔτι μᾶλλον. 
χρήματα δ᾽ αὖτε κακῶς βεβρώσεται, οὐδὲ ποτ᾽ ἴσα β 
ἔσσεται, ὄφρα κεν ἥγε, διωτρίβησιν᾿᾽ Αχιμιοὺς 

ἡμέϊς δ᾽ αὖ, ποτιδέγμενοι ἡμώτω πάντω, ὃν γάμον' 

195. μητέρα ἢν} μητέρ ἑὴν Ὗ. 
σασθαι} 

γεραιὲ] ἣ ἣν ψηραιὲ Η. 203. Εἴσα. 

σέαπτε [1], α΄, ἀ22.ῳΝ υϊσ, οαδῶν 
Τοὶ (516 ἴὴ Μίρα!ο}.) δὲ γέρον ἐπιθή- 

" ΕῚ “-ωΔ“«ὠωῳι-ὋὉ5Ν Ν 

σομεν] Ἤτοι ἐπιβαλοῦμεν θωὴν τουτ- 
ἔστι ζημίαν, ἥντινα τίνων, τουτέστιν 
ἀποτίνων καὶ ἀποδιδοὺς, ἀσχάλλεις (50Υ. 

ἀσχαλεῖς) ἤτοι δυσχερανεῖς. Ὁ. ΓΡ. 
ἐπιθήσομαι. Ηαγ]. τοῦ. Μητέρα ἣν 
3 Ρ ε Ν 7 7 Ν 
ἐς πατρός" οἱ δὲ γάμον τεύξουσι) Τὸ 

σχῆμα περιττὸν, ἄτομον. “ι]ς. Μη- 
7, ἃ ΟῚ ͵ ε 7] ΄“ ͵7 τέρα ἣν ἐς πατρὸς) Ἡδέως τῷ σχήματι 

ἐχρήσατο" εἰπὼν γὰρ, ἐς πατρὸς, μετέβη 
εἰς πληθυντικόν" οἱ δὲ γάμον τεύξουσι, 

δηλονότι οἱ μνηστῆρες. καὶ εὐτρεπίσου- 
"7 «“ Ὁ νὰπ - , Ν 

σιν ἐεδνα ὅσα δεῖ ἐπὶ τῇ τοιαύτῃ παιδὲ 
δίδοσθαι παρὰ τῶν γαμούντων. Κειμή- 
λιῶ Ῥ δὲ τὰ παρὰ τοῦ πατρὸς τῆς νύμφης 
διδόμενα, ἤγουν τὰ ἐξώπροικα. ΕΟ. Ἔδνα 

᾿ }Ὶ -Ὁ ,ὔ ΄ Ἁ ᾿Ὶ ἈΝ τὰ παρὰ τοῦ νυμφίου, μείλιωα δὲ τὰ παρὰ 

ο Τπηπηο ἃποίου ΡΥ Ϊπηουτιπὶ ᾿] 15 50Β0111 νου θογαπι γο]οθαΐ σατὴρ καὶ ἀδελφοί, ΠΙῸ 
τἀ 6 οἵ ἴῃ 56}0]. ΨῸ]ρ. αΌὶ Ἰοσπιπΐαν νοῖθα, εἰπὼν, ἐς πατρὸς» 566 δα σῶν γῶμι 

Ψιάοηίατν ᾿ἴδαμθ. Δ πὶ οἸ μα ΘΧχοϊά 550 4 48) ΡΓΟΡΊΘΡ ΓΟΡΟΌ ΟΠ ΘΟΓΙΗ 
οἱ δὲ γάμον τεύξουσι, δηλονότι πατὴρ καὶ ἀδελφοί. τοὲς ὃ 

λαμβάνουσι «ὃ, οἱ δὲ γάμον σεύξουσι, δηλονότι οἱ μνηστῆρες. 

΄Ζωνς 

νου ογ τη, ἴῃ πὰ πῸ ΤΠ] ΟΠ ΠΠ : 

Ρ νι, δα α΄. 276. οί. ΒΟΌΤΊΤΜ. 

παύσάσθαι Η. παύσεσθαι ὟΥ. 

1902---Ξ20 5. ΠῚΒ. 1. 

105 

200 

Ι 

| 6, 
10, Ρήν. 107. βέβοικε. 108. παύ- 

10. ᾿Αχαιξῶν. 201. ἣν σὺ 

204. ᾿Αχαιβούς. 

τοῦ πατρὸς τῇ νύμφῃ διδόμενα. Ψυϊᾷ, 
109. Μνηστύος ἀργαλέης] Τῆς μέχρι νῦν 

ἀκατεργάστου. ΨαΙρ. Ἔξωθεν ληπτέον, 
πρὸ τοῦ γῆμαι τὴν σὴν μητέρα. Β. Ἔπεὶϊ 

οὕτινα δείδιμεν} Πρροειπὼν, ἐ ἐπεὶ οὕτινα δεί- 
δίμεν ἐ ἔμπης, οὔτε Τηλέμαχον. οὔτε τὴν 
μαντείδιν, οὐκέτι ἐπήγαγεν, οὔτε ἄλλον 
τινά. καίτοι ὃ λόγος ἀπήτει. ἀλλ᾽ (Ὡ; 
ἴῃ8. ἣν) εἶχεν ἀπέχθειαν πρὸς τὸ πλῆθος 
ψυὶρ. ὦ. 2οο. Οὐτ᾽ οὖν Τηλέμαχον, 

Θρασύτερα ταῦτα τῶν ᾿Αντινόου. ᾿ 
λύμυθον, ἀκριτόμυθον, σκώπτει εἰς 

͵ ᾿ 
σότητα᾽ ὁ γὰρ ᾿Αντίνοος εἰς ποιότητο 

λόγου ἔσκωψεν. Ἄυ]ρ. 203. Κακὰ 
βεβρώσετα.} Ὁμολογεῖ τὴν βίαν. Οὐδέ 
ποτ᾽ ἶσα, ἤγουν ἀεὶ ἐλαττωθήσεται 

νυ]ρ. 204. Διατρίβησιν] Διατρίβει 
τὸ χρονοτριβεῖν, ἀναβάλλεσθαι καὶ Ἧ 

ΒΟΤΊΜ. ᾿ 
2...) 
Ε  Ὸ 
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«“] » ᾽ »“» ᾽ Ἃ ᾽ Ν ,", ἈΚ, 
εἰγεζω τῆς ὠρετής ἐριδαίνομεν, οὐδὲ μῺὲτ ὡλλως 
ἅ ᾿ ᾽ Δ » Ν Η ΄ ᾽ ςε 7 
ἐρχόμεβ᾽, ὥς ἐπιεικὲς ὁπυίεμεν ἐστὶν εκάστω. 

Ν Ἴ εΥ ᾿ “ Ψ ΕῚ 357 Τὸν δ᾽ αὖ Τηλέμαχος πεπνυμένος ἀντίον ηὔδα" 
πν» ᾽ 95} Δ Ν 7 «“ .»“» " ᾿, Ευρύμωχ,, δὲ καὶ ὥλλοι, ὅσοι μνήστηρες ὠγωυοὶ, 
"-»"" ᾿ ᾽ ς Ψ»; ᾽) Ὗ Ψ 5 7 γωυτῶ μὲν οὐχ, ὑμέως ἔτι λίσσομωι, οὐδ᾽ φὡὙορεύω" 

Ψ " δος“ τς Ε] 7 [δὴ γὰρ τώγ᾽ ἴσασι θεοὶ καὶ πάντες ᾿Αχαιοί. 
᾽ δ΄ ἊὮ Ψ - Ἂ Ε “δι. ἡλλ᾽ ἄγε μοι δότε νήω θοὴν καὶ εἴκοσ᾽ ἑταίρους, 
“ ΄ 53) θ ᾿ς Ὡ θ ' ᾿', Κ θ ! Χε μοι ἐνϑω κωώι ἐνύω ᾿ διωπρήσσωσι κελευῦον. 
ε Ν 2 γ ἕ τὖνϑ ͵ » Ζ ἐμ! γῶρ ες Σπάρτην τε καὶ ἐς Πύλον ἡμαθόεντα, 
7 ν᾽ οἶ Ν Ε Ξ . 

Ὄστοὸν πευσόμενος πατρὸς δὲν οἰχομένοιο, 
΄ 322 »“» ν᾿ 2 7 ν τίς μοι εἰπήσι βροτῶν, ἡ οσσῶν ὡΚούσω 
᾿ ᾿ Ὡ ᾿ : ἊΝ ΄ ΕἸ ᾿,΄ 

»κ Διος, τε μάλιστω ῴερει κλέος ἀνθρώποισιν. 
᾽ ᾿ῇ Χ Ν᾿. τὰ ᾿ 7 ἐ μὲν κεν πωτρὸς (βίοτον καὶ νόστον ἀκούσω, 
Υ Ν »ἤ 2] » 3 ψ' τ᾽ ὧν, τρυχόμενός περ, ετι τλωϊήν ενιαυτόν' 
Ἢ ΄ »"»" Ε π Υ ὯΤ, “5. Ὁ ἱ δέ κε τεθνειῶτος ὡᾳκούσω, μηδ ετ ἐοντος, 

᾿ᾷ δ ἡ] 7 3 (δ “»Ὕ ὁστήσως δὴ ἐπειτῶ, φιλήν ἐς πωτριδῶὼ γαίων 
» ͵ὕ δε τω ͵7 » “ἢ “ μά τε οἱ χεύσω, καὶ ἐπὶ κτέρεο κτερεΐζω 

215 

220 

207. ἐπιξεικές. Γεκάστῳ. 200. ὅσοι μνηστῆρες] ὅσοι καὶ μνηστῆρες Η. 
ΤΙ, τάγ᾽] τὰ ἃ ῥΥἱηηὰ πηδηιι ΗΙ. τὰ δ᾽ Μ΄. τὰ ὙΥ. 10. βίσασι. ᾿Αχαιξοί. 
12. βείκοσ᾽. 213. διωπρήσσωσι] διαπρήσωσι Ἡ. 216. βείπῃσι. 
18. κεν] κε. 220. ΕΡ επτὶ γεν 1Ὅὶ τεθνειῶτος] τεθνηῶτος , 222. ῥοι. 

ομερεῖνα, Ψι]σ, 2οῦ, Εἵνεκα τῆς ὀπαδοὺς ἔχων. Ἐ΄. ΔΨ Ὸ]ο. 213. Δια- 
ῥετῆς] ὋὉ δὲ ᾿Αρίσταρχος λείπειν φησὶ 
ὃ ἄρθρον, ἵν ἢ. εἵνεκα τῆς ταύτης ἀρε- 
ἧς ἰαὴ (50γ. ἰακὸν) δὲ τὸ ἔθος εἶναι. 
). ᾿Αριστοφάνης δὲ ὑπώπτευε τὸν στί- 
ὃν, γεωτερικὸν λέγων ὄνομα τὸ τῆς ἀρε- 
ἧς. πιθανὸν δὲ συναθετεῖν αὐτῷ καὶ τὸν 
ῥὸ αὐτοῦ καὶ τὸν μετ᾽ αὐτοῦ (βοΥ. αὐ- 
ν). Ὁ, Ηδ1]. 209. ᾿Αγαυοί] ΓΡ. 
γανοί. οἱ δὲ, ᾿Αχαιοί. Ηα1]. 210, 
αὕτα μὲν] Λείπει ἡ εἰς, ἀντὶ τοῦ εἰς 
αὔτα. Ψ]ρ. 219. ᾿Αλλ᾽ ἄγε μοι 
τε] Τὴν ὑπόνοιαν ἀποτριβόμενος αἰτεῖ- 
αι παρὰ τῶν μνηστήρων τὰ πρὸς τὴν 
ὑβείαν. πῶς γὰρ ἐδύνατο σκαιωρεῖν 
Ψαὶρ.. σκευωρεῖν) κατ᾽ αὐτῶν πολίτας 

ἃ ΟοΥῖσο σριψημερεῖν, ΒΌΤΎΥΤΜ. 

΄ὔ , Ὕλ 7 Ἀ -“ πρήσσωσι κέλευθον] Τὸ πρήσσω, τὸ περῶ, 
γίνεται ἀπὸ τοῦ περάω περῶ, ὁ μέλλων πε- 
ρβάσω καὶ κατὰ συγκοπὴν πράσω, καὶ 
πρήσω τροπῇ τοῦ α εἰς η. ἐπεὶ δὲ ὁ μέλ- 
λων θεματοποιεῖται προσλαμβάνει καὶ 
“ Ν 5 Ν ὅφ ἵν εἐὔὲ, Ψ ἐτέρον σ᾽ πρὸς ἀντιδιαστολὴν τοῦ ἀφ᾽ οὗ 
γέγονε μέλλοντος. Β, 214. Ἢμαθό- 
εντα) Ὡς τὸ, ὀλοόεντος ἐχίδνης Τ, ἀντὶ 
ὀλοοέσσης. Ἐ. 222. Χεύω] Πτολε- 
μαῖος ὁ τοῦ ᾿Οροάνδρου χρείω (χείω 611. 
ΡΟΒΒ.) γράφει, καὶ ᾿Αρίσταρχος, Ἡ- 

Χ Ν , ΔῸΣ δος, Χ , ρωδιανὸς δὲ χεύω, ἵν᾽ ἦ ἐνεστὼς ἀντὶ μέλ- 
λοντος. Η]81]. Ἐπὶ κτέρεα] Τὰ κάτω 
τῆς ἔρας νενομισμένους ([. -ἐνα εἰς) νε- 

ἥν δεν ΕΒ Φιε ε κρούς" ἢ ἀπὸ τοῦ ἱκετήριόν τι εἶναι. «ἢ. 

Υ ΝΙραμᾷ, ΤΊου. 120. Ψψολόεντος ἐχίδνης. ΒΌΤΤΥΤΜ. 
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πολλῶ μάλ᾽, ὅσσ ἔοικε" καὶ ὠνέρι μητέρα ϑώσω. 

ἬΤοι ὅγ᾽ ὡς εἰπὼν κατ᾽ ἄρ ἐζετο' τοῖσι δ᾽ ἀνέστη | 
Μέώντωρ, ὅς Ρ Ὄδυσήος, ἀμύμονος ηεν ἑτώτρος, 225 

καί οἱ ἰὼν ἐν γηυσὶν ἐπέτρεπεν οἶκον ἁπαντώ, ἣ 

πείθεσθαί τε γέροντι, καὶ ἔμπεδα πάντα φυλάσσειν. Ἢ 

ὃς σφιν ἐὐφρονέων ὠγορήσατο καὶ μετέειπε" 

Κέκλυτε δὴ νυν μευ, ᾿Ιθακήσιοι, ὅ 0, ττι κεν εἴπω; ε 

μῆτις ἔτι πρόφρων, ἀγανὸς, καὶ ἥπιος, ἔστω 230 

σκήπτουχος βασιλεὺς, μηδὲ φρεσὶν αἴσιμω εἰδὼς, ἣ 

ἀλλ᾽ αἰεὶ χώλεπός τ᾽ εἴη, καὶ οἰσυλω ῥέζοι" ἡ 
ὡς οὔτις. μέμνηται Οὐδυσσήος θείοιο τὰ 

λαῶν, οἷσιν ἄνασσε, πατὴρ δ᾽ ὡς ἤπιος εν. ' 

ὠλλ᾽ ἤτοι μνηστήρως ἀγήνοροις οὔτι “μεγαίρω 
ἔρδειν ἔ ἔργω βίαιω, κωκοῤῥαφίησι γόοιο" 
σφὰς γὰρ παρθέμενοι κεφαλᾶς, κατέδουσι βιαίως 
οἰλζον Ὀρδυσσήος, τὸν δ᾽ οὐκ ἔτι φασὶ νέεσθαι" 

ὥλλῳ δήμω νεμεσίζομαι" δῖον ὥπωντες γὺῦν δ᾽ 

223. ὕσσα ἔοικε] ὅσσ᾽ ἐπέοικε ἡ. ἰδ. βέβοικε. 224. ξείπων. 426. βόι, 
ξοίκον. 228. ὅς] ὁ ὟΥ. 10. μετέξειπε. 220. Γείπω.,͵ 221. μηδὲ 
φρεσὶν] μὴ δ᾽ ἐν φρεσὶν Η. 10. βειδώς. 242. ῥέζοι] ῥέζει ΠΗ. 234. 
βῶν. ξάνασσε. ξώς. 236. Βέρδειν βέργα. 23. βοίκον. 

426. ᾿Ἑπέτρεπεν οἶκον] ᾿Ἐπίτροπον, οἷ- 

κονόμον εἰς τὸν οἶκον αὐτοῦ ἐποίησε. Ῥ,. 
429. Κέκλυτε ᾿Ιθακήσιοι]) Ὁρῶν τοὺς 
μϑηστῆρας ἀπηρυθριακότας οὐ πρὸς αὖ- 
τοὺς ἀποτείνεται, ἀλλὰ πρὸς τὸ κοινόν. 

Ἐ. Ω. Ψυΐν. Οὐδέν τι δικαιολογικὸν 
ἔχει ἡ δημηγορία, καταφορικὴ δὲ καὶ 
ἀγαθῷ ἐπιτρόπῳ πρέπουσα.  α]ρ. 232. 
Καὶ αἴσυλα ῥέζοι] ᾿Απρεπῆ. βραχὺ δια- 
σταλτέον ἐπὶ τὸ ῥέζοι" τὸ γὰρ ὡς ἀντὶ 
τοῦ ὅτι ἐστίν. ὦ. Αἴσυλα ῥέζει] Αδι- 
κα ποιεῖ, οἱονεὶ ἡπίλο; οτν τοῦ καθήκοντος 

σεσυλημένα. αϊ]ρσ. Ἢ ῥέζων. Η 41]. 
233: ᾿Οδυσσῆος θείοιο] Οἱ μνηστῆρες 
μέμνηνται τοῦ ᾿Οδυσσέως, οὐχ ὡς θείου 

μέντοι, ἀλλ᾽ ὡς γυναῖκα εὐειδὴ ἔχοντος 

" Νοίᾳ αμϊάοπι νοχ ἐπίξζηνον ΟΧ ἨΘΒΨΟΒΪΟ οἵ Ἰοοἷβ Δ Τπέρρ. Ἰ0ὶ 8115 : 

καὶ ἀφνειοῦ. Ψαϊρ. 4226. Κακοῤῥα: 

φίῃσ] Τινὲς δὲ γράφουσι, κακοφραδί" 

ησιν. Ηδ]]. 237. Παρθέμενοι κεῷ 
λάς) Προτείναντες, ὡς ἐπιξείνῳ 5 
ἐπικόπῳ, ὥστε κοπῆναι. ]ρ. ἶ 
θέμενοι] ᾿Ενέχυρον θέμενοι, ἀντὶ τοῦ, ὁ 

͵ὕ ᾷ ἡ παρατιθέμενοι αὐτὰς, ὅπερ ἐστὶν ἀντὶ 
“παραβάλλοντες. Ψαυ]οσ, Ἑἰὶς τιμωρίαι 

7 ᾿ Ἵ 

ὑποθέμενοι τὰς ἰδίας κεφαλὰς, ἢ ὡς ἐν' 
͵ὔ 7ὔ 

ἔχυρον τιθέμενοι, ὡς μὴ ἐπικείμενοι 1 
ἑαυτῶν κεφαλὰς, ἀλλὰ παρατιθέμεγοι, 

Τὸ δὲ σφάς ὀξυντέον. Ῥ,. Ω. 

564 Πῖο ἴδ᾽ 
τθη νἱἀοίυγ Ἰοροπάππ ἐπὶ ξηνῷ, ἀαδῖην 18 ΘΟ] ΠΤ ξηνός, πορμός 6 ϑυϊᾶα [ἀηπιπ| Π0᾽ 

ΒΟΌΤΊΥΜ. {π|Π|Ὲ 51. 



“18. 11. 

“ ὰ»ν ὁ" οἷν “ 7Ζ εὐ ἢ 
σῦ ὠγέεώ, οὐτῶρ οὔτι καθαπτόμενοι επσεεσσι 

ΟΔΥΣΣΕΙΑΣ Β. 240--ττ2ρο. 

“240 
-“ ͵7 2 

γαύρους μνηστῆρας κωτερύκετε, πολλοὶ ἐόντες. 
“ 7 3 ν᾿ ΄ 3 7 7) 

Τὸν δ Εὐηνορίδης Λειωκριτος ὠντίον ηὔδα" 
΄ϑ " μν 3 "»οὋὮ΄ 5, Μέντορ ὠταρτηρὲ, φρένως ἠλεὲ, ποῖον ἔειπες, 
΄ 5 5 

μεωὼς ὀτρύνων κωτωπαυέμεν ; ὠργωλέον δὲ 
᾽ ᾿, 7 ΄ Ν ͵ γδράσι καὶ πλεόνεσσι μωχήσασθωι περὶ δαιτί. 245 

περ γάρ κ᾽ Ὀδυσεὺς ᾿Ιθωκήσιος αὐτὸς ἐπελθὼν 
μιγυμένους κατὰ δῶμα ξὸν μνηστῆρας ἀγαυοὺς 
ξελάσωι μεγάροιο μενοινήση ἐλ θυμῷ, 
7 κέν οἱ κεχάροιτο γυνὴ, μάλα περ χατέουσω, 

 -.9 3 7 3, Ἔν ὧν “' "Ἁ 2 7 

λθόντ᾽" ἀλλά κεν αὐτοῦ ἀεικέω πότμον ἐπισῆοι, 

240. ἀτὰρ] αὐτὰρ εἴ βρ6 Ιά6πι οττον Η. 
245. μαχήσασθαι]) μαχέσασθαι 

8111, τιῦ ν᾽ ἀθίιιγ, 584 ροβίθα δἀάϊξιη Η. 
νοινήσει Ἡ,, 1. 6. μενοινήσει᾽, ῬΌΗΝ 5. μενοινήσει᾽ ὙΥ, 
χαροίατο Ν. ὃ. ῥοι. 
. ἀξεικέα. 

οίως καὶ τὸ, Σύεσσι παρήμενον (Οὐ. ν΄. 
)7.). ὦ. 240. ἔΑνεῳ] Ἔστιν ἄν- 
ὃς, καὶ ἀποβολὴ τοῦ υ ἄναος ὁ ἄφωνος" 
ἡ ὥσπερ ἐκ τοῦ Μενέλαος Μενέλεως 

Ε » , Ν ἂν γὼς ἄναος ἄνεως. κλίνεται δὲ καὶ ἄνεω, 
τοῦ Μενέλεω. Β, Καθαπτόμενοι 

ἔεσσιν] Αἰσχύνει τοὺς ᾿Ιθακησίους, εἰ 
δὲ λόγοις ἅπτονται τῶν βιαίων βνη- 

. λ ΧΝ ᾽ ἥρων" τὸ γὰρ χερσὶ δυσχερέστερον. 
"5. 242. Λειόκριτος] Οἷον ἔκκριτος 
) λαοῦ, ῳὋὉ ποιητὴς τὸν μὲν ᾿Αντίνοον 
λούστερον ἐποίησε δημηγοροῦντα καὶ 
ἐλέστερον, τὸν δὲ Εὐρύμαχον ἐμβριθέ- 
ερὸν καὶ ὡδρότερον. ἐνταῦθα δὲ Λειό- 
τόν τινα μνηστῆρα βραχυλόγον μὲν 
ἥττει θρασύτερον δέ' ὃς οὐ μόνον τὸν 
υσσέα ἐξευτελίζει, ἀλλὰ καὶ τὴν 
ὑρὰν ταχὺ λύσει. ὥστε ταύτην τὴν 
ὑρὰν Θέμις μὲν ἐκάθισεν, ἀθεμίστου 
ἀνδρὸς ὕβρις ἔλυσεν. νυὶρ. 244. 

250 

10. ξεπέεσσιν. 243 ἔξει- 
247. ἀγανοὺς] ἀγανοὺς ΘΔ 6) 
10. Βεξβόν. 248. μενοινήσῃ] 

2409. κεχάροιτο]) 
250. ἐπίσποι] ἐπίσπη ΘΧ Θηιθηά. 564 ογαΐ ἐπίσποι Ἡ. 

Παυέμεν] Ριανὸς γὰρ καὶ παύεται" καὶ 
λόγον καὶ τὸν μάντιν εἰπεῖν, Φραζώμεθ᾽ 
ὥς κεν καταπαύσομεν, οἱ δὲ καὶ αὐτοὶ 
Παυέσθων (168.), καὶ τὸ Ἡμέας ὀτρύνων 
καταπανέμεν. Ὁ. Ηδι]. 24ς. ᾿᾽Αν- 
δράσι καὶ πλεόνεσσι] ᾿Ἔδειξεν οὖν ὅτι 
γαστριμαργίας ἕνεκεν ἐπράσσετο πᾶν. 
Τινὲς γράφουσιν, ᾿Ανδράσι καὶ παύροισιν. 
ἄμεινον δὲ πλεόνεσσι γράφειν, ἵν» ἢ ἐπὶ 
τῶν κωλυόντων εἰ δὲ καὶ πλείονες κω- 

λύοιέν, φησι, περιέσονται εὐωχούμενοι. 
Ωῷ,. ῬοΙβ. εχ Ηδγ]. βχοθγρϑβὶῦ νϑυθα 
Τινὲς---- κωλυόντων. Περὶ δαιτῇ Οἱ γὰρ 
ἐν δαιτὶ οἴονται ἀνυπόστατοι εἶναι τὴν 
ἀλκὴν τοῦ οἴνου στρατηγοῦντος αὐτοῖς. 
Λέγει δὲ ὅτι ἀργαλέον τοῖς ᾿Ιθακησίοις, 
καὶ πλέονας ὄντας ἀντικαταστῆναι δαι- 
νυμένοις τοῖς μνηστῆρσιν" ὅπέρ ἐστι κύ- 
ριον τοῦ ἀδυνάτου. Ἄυϊο. 240. Οὔ 
κέν οἱ κεχάροιτο) Ἅμα γὰρ ἰδοῦσα στε- 

αΐδοίλι ροβυὶ Μαὶϊΐ ὁ οοὰ. Ὁ. βουϊρίαγαιη. Ηδιϊοίδηιβ ροβύ νοῦθδ καὶ λόγον 118- 
ἔχει διά : ῬΟΥΒΟΏΙΒ ῥγδοΐογοα οουτ κὶϊ σὸ σὸν ῥτῸ καὶ τόν: ΡΓῸ 110 γὰρ δυΐδην ἰπ 
πΐο σΟΡΕἰδδίπηα νἹἀθίιν οἰ βάθη Θπιθμἀδιϊο γρ. ἢ. 6. γράφει. [τ πο ῥγοσοάϊε βοῆο- 
ἔμοϊοβ : Ῥιανὸς γράφει, καὶ παύεται" καὶ λόγον ἔχει, διὰ τὸ τὸν μάντιν εἰσεῖν, φραξώ- 
θ᾽.--παυίσθων, καὶ τὸ, ἡμίας ὀπρύνων καταπαυέμεν. ΤΆΠΊΘΩ γ6] δῖος πιὸ αυϊάσην Ρ]δα δ 
τ ἘΒΙδηὶ ΓΑιΟ τ αἰδὶ ἔοτῖο οπιοπᾶδθαὶ 116 καταπαύεσθα, (χαταπαύεσθ᾽ ἀφογαλίον). 
[ἢ ΒΟ ΒΟ] ἰαδίοβ να] σαΐδυν ἀοίθμαϊξς εἰβ νου 5: καὶ (πι8}}5 β8πὸ ἀλλὰ) λόγον ἔχ ειςτττί. 
σὸν ἡ. ὁ. καταπαυΐμεν, ΒΌΤΤΜ. 

γΟΪ,.. 1. Κ 
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᾽ 7 ἮψἨἾ.Χ Ε 2 ΟΥ̓ "“, Μ 

εἰ πλεόνεσσι μωχοιτο συ δ᾽ οὐ κατὰ μοιραν εείσες. ᾿ 
᾽ ὃ Ν 7] δι.3 9, “ 

ἀλλ᾽ ἄγε, λαοὶ μὲν σκίδνασθ᾽ ἐπὶ ἔργα ἑκωστος" 

τούτω δ᾽ ὀτρυνέει Μέντωρ ὁδὸν ἠδ᾽ ᾿Αλιθέρσης, 

οἵ τέ οἱ ἐξ ἀρχῆς πατρωϊοί εἰσιν ἑταῖροι. 
3 Ε 9.8 Ν ἧῆς ΄ 5 7 

ἀλλ᾽, ὀΐω, καὶ δηθὰ καθήμενος, ὡγγελιώων 285 
Ἃ ᾿ς. γι 8 7 ΄ ς« Νὰ ᾿ψ, Ὁ 

πεύσεται εἰν ᾿Ιθάκη, τελέει δ᾽ ὁδὸν οὔποτε ταύτην. 
ἃ “δ ΄ 3 ᾿ εὐ δ᾽ 3 Ἂ 5 ΄ 

Ὡς ἂρ εφωνήσεν᾽ λυσὲν ὁ ὠνγορήν αἰψνηρήν. 
ΦἈ, - : Ἁ δ΄ 7 Ν 7 Ὕ 

οἱ μὲν ὧρ ἐσκίδνωντο ἕὼ πρὸς δώμαθ εκώστος" 
-“μ" ἐπ γα κι ΄, “3 3) 7) 3 γν 

μνήστηρες δ᾽ ἀνὰ δώματ ἴσαν θείου ᾿Οδυσῆος. 
᾿ κ 3΄. “Ὁ ,ὦὰ, Ε] »-» 

Τηλέμωχος δ᾽ ἀπάνευθεν ἰὼν ἐπὶ θῖνα θαλάσσης, 
ο᾿ 7 [4.2 « Ν 32 2.9 δ 

χειρως νιψάμενος πολιῆς ἁλὸς, εὐχετ Αθήνη" ' 
“η7 ὰ ᾿ς ἑοδΣ κι ὧν δ β 

Κλοῦθ, μ9:, ὃ χθιζὸς θεὲς ἤλυθες ἡμέτερον δῶ, ' 

καί μ᾽ ἐν νηὶ κέλευσως ἐπ᾽ ἠεροειδέω πόντον, 

νόστον πευσόμενον πατρὸς δὴν οἰχομένοιο, | 
οἰ 

251. ἔξειπες. 552. λαξοί. βέργω βέκαστος. 253. ἴοι. 256. εἰν] ἐν Η 

257. αἰψηρήν] λαιψηρήν 

6χ δηηθηά. Η. 262. Ὁ] δ΄ Η. 

ρήσεται. ψυΐρ. ΠΒῚ; ἘΠ πλεύνεσσιν 

ἕποιτο] ἘΠ πολλοὶ αὐτῷ ἕποιντο ", ἢ εἰ 

πολλοὺς ὀπαδοὺς ἔχοι. Τινὲς δὲ γελοίως, 

μάχοιτο, γράφουσι" δύναται δὲ καὶ οὕ- 

τως νοεῖσθαι, εἰ σὺν πολλοῖς μάχοιτο. 

Ω. ΟΥἹ ΗΔ]. 254. Πατρωϊοί εἰσιν 

ἑταῖροι] Διασυρτικῶς, ἐπειδὴ καὶ οὗτοι 

ἦσαν οἱ ὑπὲρ ᾽Οδυσσέως εἰπόντες (Ώ. 

ἅπαντες). Ἐ. Ὁ. 4256. Τελέε; δ᾽ ὁδόν] 

Τάχα ὡς μὴ δυναμένου τοῦ Μέντορος καὶ 

τοῦ ᾿Αλιθέρσου παρασχεῖν αὐτῷ τὰ ἐπι- 
τήδεια πρὸς τὸ πλέειν. Ὁ. 257. Λῦ- 
σεν----αἰψηρήν] Ὥς ἀπὸ δεσμοῦ τινος. 

Αἰψηρὴν, ἀντὶ τοῦ αἰψηρῶς, ὡς τὸ, Τότε 

μοι χάνοι εὐρεῖα χθών (1]. δ΄. 182,), 
ἀντὶ τοῦ εὐρύ. Ψυαϊσ. Γράφεται, λωι- 

ψηρήν᾽ ταχεῖαν. Ῥαϊ. Λαιψηρήν Ηδ1]. 
ἴῃ 50 ΠΟ} 1ο οἵ οχ δηγθπά. ἴῃ ἴθχίιι. 

ἃ ῬΟΥΤΩΪΓΠῚ ΠΟῚ δοίατη, μος ἰΐα ἃ αυοαθδτη ΘΧρ] οατΐ, 56 οὐ ἰρβᾶῖη βδηῸ νᾶ 

ἴοῖι ἕποισο ῬΙῸ μάχοιτο παδβοὶ ροίιιἷδβθ. ΟἾΔΙΘ ΒΌΒΡΙΟΟΥ Δ] πᾶ πὶ οἵ νΟΓΔΠῚ 

Ῥορίδπι βουϊρύιγαπι ἔυἶββα Εἰ σπλέονές οἱ ὕσοινπο, απὰἃ οΟΥΓαρία ἴῃ πλεόνεσσι, ἩΔΙ 

ῬΓΪπηπὶ Βρομπία ἕποιτο, [ΠῚ 65 ΙΟ6Ὸ ΡΟΓ ΘΟΥΓΘΟΈΠΟΠΘΙη δα β οί πη μά χοισο, 

κ Τῃ Ἰοπηπιδΐο δη τη πῸ 5080]. να]. οδὲ κλῦθμεν, αοα Θδΐ ΕΧ νογἃ πῖο οἵ ἉθΊᾳυ6 Β0Γ, 

Ῥίαγα κλῦθι μευ. ΒΌυΤΤΜ. 

2458. βεξὸν π. δῶμα βέκαστος. 

ἄνευθεν ἰὼν] ἀπάνευθε κιὼν ἃ ΡΥΪηιᾶ πὰ πὖἢὸ νἀρίαν Η. 

26ο. ἀπ᾿ 
10. θῖνα] θῃ 

263. ἠεροξειδέα. 

ΡΟΙΒ. δ6ο. ἸἸὼν ἐπὶ θινὶ θαλάσσης 

Ἐὰν κατὰ δοτικὴν γράφηται τὸ θιν 
βραχέως (Η 41]. βραχὺ) διαστελοῦμα 
ἐπὶ τὸ ἰὼν καὶ τὰ ἑξῆς συνάπτομεν. ἐὰ 

δὲ αἰτιατικὴ, ὡς Δίδυμός φησι γράψε, 
᾿Αρίσταρχον, μετὰ τὸ θαλάσσης διαστε 

λοῦμεν. Ω. Ηα1]. Βραχὺ διασταλτέι 

καὶ μετὰ τὸ ὧλός. ὦ. ΑἸτΟΥΠῚ 86 ᾿ 
Ἐπὶ θινὶ, καὶ, ἐπὶ θῖνα, διχῶς. ῬΟΠῚ 

26 2. Κλῦθί μοι Χ)] Ὁ μὲν Τηλέμαχ, 

ὡπλῶς θεὸν ἐπικαλεῖται" ἀγνοεῖ γὰρ τ' 

ἦν θεῶν ὁ φανεὶς αὐτῷ" ὁ δὲ τ 

εὔχετ᾽ ᾿Αθηναίῃ, φησίν. Β. Ω. 

Ψυϊο. 263. ᾿Ηεροειδέα πόντον] 1 
λανὰ δίκην ἀέρος, ἢ βαθὺν, ἢ ἀναπεπτο 

μένον καὶ μέγαν. ἢ διὰ τὸ μόνον 
ὁρᾶσθαι τοῖς πλέουσιν" ἢ ἐπεὶ τὸν ἀξ 

καθορᾷν ἐστιν ἐν τῷ ὕδωτι. ἢ ὅτι ἀέ 
ἢ] 

ΒυΌΤΤΆ 
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ρχεσθαι" τὰ δὲ πάντα διωτρίβουσιν ᾿Αχαμοὶ, 
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μνηστῆρες δὲ μάλιστα, κωκῶς ὑπερήνορέοντες. 
Ἃς ἔφατ᾽ εὐχόμενος" σιχεδόθεν δέ οἱ ἦλθεν ᾿Αθήνη, 

Μέντορι εἰδομένη ἡμὲν δέμως, ἠδὲ καὶ αὐδήν' 
(οἱ μιν φωνήσασ ἔπεω πτερόεντω προσηύδα" 

ἡ ᾽ ᾽ 7 ᾿ς » 4,8... Ὁ ΄ 

Τηλέμωχ᾽, οὐδ᾽ ὄπιθεν κακὸς ἔσσεωι, οὐδ ὠνοήμων, 270 
᾽ ͵ “» Ν δι ὧν ΄ 9Ά, 

ἰ δή τοι σοὺ πατρὸς ἐνέστωκτωι μένος ηὗ, 
" νυ, γὼ Π) ΄ , 3} 3 ἵος ἐκεῖνος ἔην τελέσωι ἔργον τε ἔπος τε, 
37) » θ᾽ « 7 ς Χ »5) δ τε 

ὑ τοι ἔπειθ᾽ ἁλίη ὁδὸς ἔσσεται, οὐδ᾽ ἀτέλεστος" 
» Ο] 3 ͵7ὔ 5.Ψ Ἂ 

ἰ δ᾽ οὐ κείνου γ᾽ ἐσσὶ γόνος καὶ Πηνελοπείης, 
ΕΣ ΄ δι “ἢ 5) 7 «Ὁ ν 
υ σὲ Ὑ ἐπείιτὼ εολπώ τελευτήσειν, ὦ μενοινος. 

γαῦροι γάρ τοι παῖδες ὁμοῖοι πατρὶ πέλονται" 
ἱ πλέονες κωκίους᾽ παῦροι δέ τε πατρὸς ἀρείους. 
,λλ᾽ ἐπεὶ οὐδ᾽ ὄπιθεν κακὸς ἔσσεωι, οὐδ᾽ νοήμων, 

ὑδέ σε πάγχυ γε μῆτις Ὀδυσσῆος προλέλοιπεν, 

265. ᾿Αχαιξοί. 4267. βοι. 
τισθεν Κ΄, 10. κακὸς] κακῶς Η. 

268. ξειδομένη. Δ7ο. ὄπιθεν 

27 5. βέβολπα. 

460. βέπεα. 

272. βέργον. βέπος. 
70. οὐδέ σε γε πάγχυ ἃ ὈΥΙΠιὰ πιᾶηιι, ἀοἰπά 6 γε δά ἀϊτιπι μοδί πάγχυ ΗΕ. 

ιοία ἡ θάλασσα τὴν χροιάν. Ψυΐα. Β. 
ΓΟ. 267. Ὥς ἔφατ᾽ εὐχόμενος] 

ἱκότως ἄρα ἧκεν ἐπὶ τὴν εὐχὴν, μηδὲ 
ὰ πρὸς τὴν ἔξοδον ἕτοιμα ἔχων ὃ νέος. 
. 270. Τηλέμαχε] Πρὸς παῖδα εὖ 
ἐγονότα τὸ, οὐδ᾽ ὄπιθεν. Ψαἰρσ. Προ- 
επτικῶς, ὡς περὶ τὴν ἐκκλησίαν ἐμ- 

ῥόνως διατεθειμένου" οὐδὲ ὕστερον κα- 

ς ἔσῃ, εἰ ᾽Οδυσσέως παῖς τυγχάνεις 

τὶ τῆς πατρῴας σπορᾶς ἔχεις τι σύμβο- 
ν. υ]ρ. Ω. 271. Εἰ δή τοῦ Εἰ δὲ 
σὴ ψυχὴ δέδεκταί τι τῆς ἐκείνου. προ- 

μίας δίκην στεναγμοῦ (ϑοΥ. σταλαγ- 
Ὁ)" μέγας γὰρ ἦν ἐκεῖνος εἰπεῖν τε 
ὴὶ πρᾶξαι" τάχιστα (ϑοῖ. τάχα) καὶ 
͵ν προκειμένην ὁδὸν οὐχὶ ματαίως πο- 
ὕσῃ. Τὸ, οἷος ἐκεῖνος, κατὰ ἀναφώ- 
σιν εἴρηται εἰς ἔπαινον τοῦ ᾿Οδυσσέως 

ῦ πατρὸς Τηλεμάχου. Β. Ε΄. ὦ. ἜἘ»ν- 
Τακται] Ἔοικεν ἠρτῆσθαι τῆς ἀρχικῆς 
τερματικῆς τοῦ εἶναι δυνάμεως. Δ ]ρ. 
73. Οὔτοι ἔπειθ᾽ ὡλίη} ᾿Αλίη καὶ ἀτ- 

ἔλεστος οὐκ ἄνευ ἀστεϊσμοῦ λέγονται. 

ἔσεται μὲν γὰρ ἡ δδὺς διὰ τὴν ἅλα, ἁλίη, 
ὡς διὰ θαλάσσης πλέοντι’ ἀλλ᾽ ὅμως 

οὐχ ἁλίη ἔσται, τουτέστι ματαία καὶ 
κενὴ οὐδ᾽ ἀτέλεστος. εἰ γὰρ πατρόζεις, 
ἀγαθὸς ἔσῃ καὶ οὐ μάτην δδεύσεις. ἀλλὰ 

μὴν πατρώζεις, ὡς ἡ δημηγορία σου ἔδει- 
ἕεν. ἔστιν ἄρα ἐπὶ σοὶ ἀγαθὴ ἐλπίς. 

Ὃ δὲ ποιητὴς τῷ χωρίω ἐπεμβάλλε; καὶ 
γνωμικὸν σεμνότατον, ἐν ᾧ περὶ διαθέ- 
σεως παίδων φιλοσοφεῖ, καὶ ᾽Οδυσσέως 
ἔπαινον. α]ρ. 275. Οὔ σ᾽ ἐγν 
ἔπειτα) Γρ. οὐ σέ γ᾽ ἔπειτα, χωρὶς τοῦ 
τέ. Ἠαγ]. 2γ6. Παῦροι γάρ τοι παῖ- 
δὲς Τὸ αἴτιον τοῦ διστασμοῦ. Ψυ]ρ,. 
277. Πατρὸς ἀρείου] Ὅποϊος Ἡρακλῆς 
πρὸς ᾿Αμφιτρύωνα, ᾿Αχιλλεὺς, Ἕκξωρ. 
Ψυὶρ. 278. Οὐδ᾽ ἀνοήμων) ᾿Επὶ τὸ 

ἀνοήμων ὑποστικτέον, ἐπὶ δὲ τὸ προλέ- 
λοιπεν ἢ ὑποστικτέον ἢ στικτέον. Ώ. 
270. Μῆτις Ὀδυσσέως} Τὰ μὲν περὶ τοὺς 

λόγους εὐδοκίμως πέπρακται τῷ Τηλεμά- 

᾽ δὶς» σογγαρίαν, αὖ ν᾽ ἀθίαν, 6 σ᾽ ἔστ᾽, αἰδὸ οδύ βουρίιγα οἰΐπι γυσαῖα. ΒΟΌΤΤΜ. 

π'..2 
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ἑλπωρή τοι ἔπειτα τελευτήσαι τάδε ἔ ὌΝ 

ΟΔΥΣΣΕΙΑΣ Β. 

τῷ γὺν μνηστήρων μὲν ἔο; (βουλήν τε νόον τε 

ἀφρα ἕων, ἐπεὶ οὔτι γοήμιονες,, οὐδὲ δίκωιοι" 

οὐδὲ τι ἴσώσιν θάνατον, καὶ κηρω μέλαιναν, 
ΝΥ 7 Φ » » οἱ δΓ Ζ » ᾿ς 

ος δὴ σφιν σχεδόν ἐστιν ἐπ ἥμωτι πάντως ὀλέσθαι. 
Ἀ ,“. εὖ, ᾽ ΄ Ν ᾽ ΄ ἃ . “ 

σοὶ ὃ ὁδὸς νόου. δηρὸν νη μῥτυνου: ἥν σὺ μενοινούς" 

τόιος γάρ τοι ἑταῖρος ἐγὼ πατρῶϊός εἰμι, 

ὅς τοι "Φ θοὴν στελέω, καὶ ἅμ᾽ ὃ ἕψομαι αὐτός. 

ὠλλὼ σὺ μὲν πρὸς δώματ᾽ ἰὼν μνηστῆρσιν ὁμίλει, 

ὑπλισσόν τ᾽ ἥϊω, καὶ ἄγγεσιν ὥρσον ἅπαντω, 

οἶνον ἐν ἀμφιφορεῦσι, καὶ ὥλφιτα, μυελὸν ἀνδρῶν, 

280. βέργα. 
οτατις Η. 

χῳ. ἐπαινοῦσα τὸν ᾿Οδυσσέα λεληθότως 
τὸν νεανίαν ἐπὶ τὰ ἔργα προτρέπεται. Ω. 
281. Τῷ] Γρ. καὶ τὸ, τώ, μετὰ ὀξείας. 

ΗδΔ1]. 282. Οὔτ, νοήμονες οὐδὲ δί- 
καιοι] Συνετοὶ, προνοητικοί. Δόγμαω Ὃμή- 
ρου (50}0]. νιρ. δογματίζε, Ὅμηρος) 
ὅτι ὁ ἄδικος καὶ ἀσύνετος. ΕἸ. 

τι Ἰσασιν) Διασαφεῖ τὸ νοῆμον.  Ὸ|ρ. 
284. Ὃς δέ σφιν] ᾿Αναφώνησις περὶ 
μνηστήρων πάνυ γοργή. δαὶρ. 280. 
Ὅπλισσόν τ᾽ ἤϊα)] Ἔν μὲν τῇ συνηθείᾳ 

ἐφόδια τὰ πρὸς τροφὴν (ΡᾺ]. ὁδὸν) ἐπι- 
τήδεια ἀπὸ τῆς δδοῦ λέγεται, παρὰ δὲ 
Ὁμήρῳ ἤϊα τὰ ἐφόδια οἰκείως ἀπὸ τοῦ 
ἰέναι εἴρηται. ὅταν δὲ λέγῃ, Θώων παρ- 
δαλίων τε λύκων τ᾽ ἤϊα πέλονται (1. ν΄. 
103.), καταχρώμενος λέγε, ἀντὶ τοῦ 
ἑλώρια (Ρα]. ἑλλώρια). ἘΣ. Ω. ΡῬαΪ. 
λλλως. Τὰ εἰς τὸ ἰέναι ἐπιτήδεια ἥτοι 
ἐφόδια, ἰήϊα, καὶ ἀποβολῇ τοῦ πρώτου ι, 
ἤϊα. Ἐ!.- . Σημαίνει δὲ ἡ λέξις καὶ τὰ 

ἄλευρα" πολλάκις δὲ καὶ τὰ ἄχυρα, ἀπὸ 
τοῦ κινεῖσθαι τῷ ἀνέμῳ, Ἢ ων θημῶνα τι- 

251. Είσασιν. 

200. βοῖνον. 

283. Οὐδέ 

280-----200. 118. 1{Π. 

280 

“85 

206 

284. σφιν} σφι ν 488. μὲν 

γάξῃ (Οά. ε΄. 368.) καὶ τὸ ἐπορευόμην; 
Ἤϊα πολλὰ θεοὺς γουνούμονος; (θα. Ν 

433.) καὶ τὰ ἄλευρα, Ἔν δὲ καὶ ἤϊα 
Κωρύκῳ (θα. ε΄. 266.). Ἐ;.. Ο. Ρα᾿ 
Ὅπλισιϑ τ᾽ ἤϊα] ᾿Ετοίμασον τὰ ἐφόδια 
οἱ παλαιοί φασιν ὅτι ἤϊα κυρίως αἱ ὀ- 
σπρίων καλάμαι, καὶ δισυλλάβως ἐν συν- 

αἱρέσει ἤα: ὡς Φερεκράτης, Τὴν γαστέρ 

ἤων κἀχύρων σεσαγμένος. Ὅμηρος δὲ τὰ 
ὡπλῶς βρώματα. δηλοῖ δὲ καὶ τὸν εἰ, 
γαῦν ἐπισιτισμόν. νυϊς. Στικτέον μετὸ 
τὸ ἤϊα, μετὰ δὲ τὸ πάντα βραχὺ διᾶ: 
σταλτέον, καὶ μετὰ τὸ ἀμφορεῦσιν. ΑἹ 

Λρσον ἅπαντα! Γέμισον. ἐκ τοῦ παρᾶ" 
κολουθοῦντος. ἥρμοσται γὰρ τὸ πληροῦ: 
τῷ πληρουμένῳ. γυὶρ. 20ο. ᾿Αμφιφο: 
ρεῖς κεραμεοῖ ἤσαν ἀμφοτέρωθεν φέρό, 
μενοι, ὅ ἐστιν ἄμφωτοι, δύωτοι (8ογ. δί' 

ὠτοι),. ὡς ἀμφίδουλος ὃ ἐξ ἀμφοτέρω 

γονέων δοῦλος. Ψι]ρ;, ᾿Αμφιφορῖθι 

Αλφιτα δὲ, τὲ Τοῖς Μεγαρικοῖς Ὁ 

ἄλευρω παρὰ τὸ ἀλφῶ, τὸ ψη 
Ν -“ 

Μύελον δὲ, ὡς ἰσχυροποιοῦντα τοὺς 
Ι 

5 Ου]ὰ δὶς 56 ἀναφώνησις ΘΟρΏΟΒΟΟ 6 80}0]. δὰ 365. ΒΌΤΤΥΜ. ἫΝ 
“ Μεπάοβα ἢθο ἴῃ δης1α 18 οἀά. Πυ}5 ἸΘΥα πη Δ 618 ΒΟΥ ρα Γἃ πη Δηϊ οϑύπτη ργοροί νοϑῦ 

δἴατη δίας οἵ ᾿ρϑῖτβ Ἰθοῦοηΐβ ὅσλισαι, ὅπλισσαι. (τίς δοίῖνο 1148 στ ἔδγα αὐ] 
ἨἩοπλοτιβ οαπὰ 8}}} δἰϊαυϊά ραγαΐαγ: πἰο ΤΙ ΘΔ 15 οὐδὲ ἐροὲ ράγαγε Ἰαθείαγ : π᾿ 

. ὁ ὡσλίσσαπο δόρπον. Νδιη αποᾶ πιοχ ν. 295. οἵ 1]. Ψ΄. 55. δδᾶδπι νου ὶ τεϊδίϊομι 
Ἰορϊίυγ ἐφοπσλίσσαντες, νἹΔΟΙῚ Ροΐοϑύ πηθίιὉ ἀαΐπτη 65586θ. ΒΌΤΤΥΤΜ. 

» Ἑυογαπῦ υϊάοτη Μεγαρικὰ πιθάκνια (υἹά. ΑἴΒ6η. 1. ᾿. 28. ς.). εἴο. Ηἰο ἰδηγθη ἴα 
ΒΊΊΒΡΪΟΟΥ μεγαρικοῖς Ὠδ[ΌΠῚ 6886 6 περαμείοις, Υ6] κερωμεοῖς αυοα Παρεοῖ Β0δοἹ, νυ 
ΒυΤΤΜ. 



Κ1Β. 11. ΟΔΥΣΣΕΙ͂ΑΣ Β. 2ρ1--ττϑος, 69 
΄ ᾽ “ δὰ τὴν ΟΣ ὙΡν Ἢ -- ε δέρμασιν ἐν πυκινοῖσιν" ἐγὼ δ᾽ ἀνὰ δῆμον ετωίρους 
, 4 δ᾽ 24 »“ ΄ 5 δ ΝᾺ, Ἁ Ων. 

αἷν, ἐθελοντήρως συλλέξομαι εἰσὶ δὲ γηες 
3 5 Ε Γὼ 5. ΔΧᾺ πολλαὶ ἐν ἀμφιάλῳ ᾿Ιθάκη νέωι ἠδὲ πωλαιαί; 

΄ Ν ᾽ ᾿ « » τάων μέν τοι ἐγὼν ἐπιόψνομωι, ἥτις ἀρίστη" 
ν κα ἽΝ; ᾿. ὡ: πὶ » 2». ᾿ 
ὥκω δ εφοπλίσσαντες ενήσομεν εὐρεΐ πόντω. 
Ὃς φάτ᾽ ᾿Αθηνωίη, κούρη Διός" οὐδ᾽ ἄρ᾽ ἔτι δὴν 
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Τηλέμωχος πωρέμιμνεν, ἐπεὶ θεοῦ ἔκλυεν αὐδήν. 
βὴ δ᾽ ἴμεναι πρὸς δώμω, φίλον τετιημιένος ἡτορ᾽ 
εὗρε δ᾽ ἄρω μνηστῆρως ἀγήνορας ἐν μεγάροισιν 

2 3 ΄ Α͂ΒΕΟ 53. ἘΠῚ οἰγωῶς ἀνιεμένους, σιώλους θ᾽ εὕοντως ἐν φυλή. 400 
᾽ ͵, » "δὰ 

Αντίνοος δ᾽ ἰθὺς γελάσας κίε Τηλεμάχοιο" 
᾽, Ψ ς “ Ν "“ὔὕ “ἢ Ε 9 ΠΥ Ψ ΤῸ - ἐν τ ὥρω οἱ φυ χειρὶ, ἔπος τ᾽ ἐφατ᾽, ἐκ τ᾽ ὀνόμωζε 

΄ ἘΝ ΄ 3 ᾽ 2 Τηλέμωχ᾽ ὑψνωγόρη, μένος ἄσχετε, μῆτι τοι ἄλλο 
᾿ , ἀξ 3 5} ἐν στήθεσσι κωκὸν μελέτω ἔργον τε ἔπος τε, 

΄ πο ὶ οὐ ΟΝ Ν ὁτοονἮ 7, Ἢ ὡλλὼώ μώλ ἐσθιέμιεν κωὶι πίνεμεν, ὡς τὸ πάρος περ 

202. ἄψψ᾽ ἄψ ἃ ρτίιπια πᾶπὰ Ἡ. 
α θἴᾶϑ0 Η. 
σθηΐι ποίδίιῃ Ἡ. 

βέπος. 

δρας. Ε΄. 204. ᾿Επιόψομαι] ᾿Αττικὸν 
λίαν φησὶν ὃ ̓ Αριστοφάνης τὸ ἐπιόψομιαι 
ἀντὶ τοῦ ἐποπτεύσομαι, περιβλέψω. Ο. 
208. Φίλον τετιημένος ἦτορ] Οὐκ ἐσκυ- 
θρωπακὼς, ἀλλὰ φροντίζων ἀποδημιεῖν 
μέλλων. Ε. 20ο. Αἶγας ἀνιεμιένους] 
᾿Ἐκφραστικὸν γοργὸν δαπάνης τῶν μνη- 
στήρων. Ψ]ο. ᾿Ανιεμένους, ἐκδέροντας, 
γυμνοῦντας" Κόλπον ἀνιεμένη, ἑτέρῃφι δὲ 
μαζὸν ἀνέσχε (1]. χ΄. 8ο.). Παρατηρη- 
τέον δὲ ὅτι οὔτε σπένδοντας οὔτε εὐωχου- 
μένους (80Υ. ἐπαρχομένους) θεοῖς πεποί- 
ἧκεν αὐτοὺς, ὁπότε οὐδὲ ὁ συβώτης παρῆκε 
τὸ πρὸς τοὺς θεοὺς εὐσεβές Ξ, "τὸ δὲ ἀνιε- 
μένους ἐκ τῶν κάτω μερῶν ἐπὶ τὰ ἄνω 
ἕλκοντας καὶ ἐκδέροντας κάτωθεν ἀρξα- 
μένους. ἘΣ. ᾿Ανασχίζοντας ἢ ἀνατείνον-- 
τὰς ἐκ τῶν κάτω μερῶν, ἔπειτα ἀνέλ- 
Κόντας καὶ ἐκδέροντας κάτω ἀρξαμένους" 
ἢ διὰ πυρὸς ἱερωμένους. Β, ᾿Ἐκδέροντας" 
ἀπὸ τοῦ συμβαίνοντος. ἐκ τῶν κάτω γὰρ 

3995 

206. φάτ᾽] ἔφάτ᾽ ἀοσοηίι ϑυρεὺ 
298. ἴμεναι] ἴμεναι ἃ ᾿γϊπια τηδηιι, 564 μ᾿ Θγᾶβιιη οἵ ἔ 86- 

209. ἀγήνορας ἐν μεγάροισιν ἐνὶ μεγάροισιν ἑοῖσιν 
Η. ἐνὶ μ. ἐοῖσιν ἡ. 400. εὕοντας] εὕδοντας Η. 

305. ἀλλὰ μάλ᾽ ἀλλά μοι ὙΥ͂. 
302. ῥοι. ξέπος. 404. βέργον. 

τὰ ἄνω ἵενται οἱ τοιοῦτοι. Ψα]ο. ᾽Ανιη- 
μένους δασέως, ἀπὸ τοῦ ἵημι (οἴ, δὰ 

185.). Ω. Σιάλους] Λιπαροὺς καὶ εὐ- 
τραφεῖς χοίρους. σίαλος γὰρ ὃ σεσιτι- 

σμένος χοῖρος. Β. Ἐδὔοντας] Ἐντεύθεν 
τὸ σταθεύειν καὶ σταθευτός. εὔειν τὸ 

μαδᾷν (Βάτη. οχ Ελιβῖ. τγϑοξίτιβ, εὕειν 
ἀρχαῖον, οὔπω ἐπινοηθέντος τοῦ μαδᾷν) 
ὕδατι ζέοντι. ὅθεν εὗστρα ἐργαστήριον 
ἐν ᾧ χοῖροι εὔονται, ἢ κατὰ Παυσανίαν 
τὸ ἐκ σταχύων καυθέντων ἔδεσμα τοὺς 
ἀνθέρικας ἀποβαλλόντων, ἤτοι ὁ περικε- 
καυμένος στάχυς. ]ο. 301. ᾿Αντί- 
γνοὺς δ᾽ ἰθὺς γελάσας) Ἱλαρότερον νῦν 

ποιεῖ τὸν ᾿Αντίνοον (1Ἰη8. ἢ) κατὰ τὴν 
ἀγοράν. νΝυΐϊρο. 3403. Μήτε τι ἄλλο ἐν 

στήθεσσι] Ταῦτα θυμοῦ ἀποτρέπουσι, 
τρυφᾷν δὲ παρακελεύουσι. Ἄαι]ρ, 30ς. 
᾿Αλλὰ μάλ᾽ ἐσθιέμιεν) ἴΑκρως ἀπομιμεῖ- 
ται φωνὰς ἀσώτου μειρακίου. τὰ μὲν 
γὰρ ἄλλα πάντα ἀποῤῥίψαι τῆς ψυχῆς 

“ Αἃ 500]. Εἰ, ἀδ ἱπιρϊθίαϊο ργοοογατα οἵ, βοιο]. ν, 250. οαπὶ ποῖ. ΒΌΤΤΜ. 
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ταῦτα δέ τοι μάλα πάντα τελευτήσουσιν ᾿Αχαμοὶ, 
γήα καὶ ἐξαίτους ε ἐρέτας, ἵγα θᾶσσον Ἱ ἰκήαι 
ἐς Πύλον ἠγαθέην μετ᾽ ἀγαυοῦ πατρὸς ἀκουήν. 

Τὸν δ᾽ αὖ Τηλέμαχος πεπνυμένος ἀντίον ηὔδα" 

᾿Αντίνο᾽, οὔπως ἐστὶν ὑπερφιάλοισι μεθ᾽ ὑμῖν 310 

δαΐνυσθαί τ ἀκέοντα, καὶ εὐφραίνεσθαι ἐκήλον. 

ἥ οὐχ, ἅλις, ὡς τὸ πάροιθεν ε ἐκείρετε πολλὰ καὶ ἐσθλὰ 

κτήματ᾽ ἐμὰ, μνηστῆρες, ἐγὼ δ᾽ ἔτι νήπιος ἥω; 

γὺν δ᾽ ὅτε δὴ μέγας εἰμὶ, καὶ ἄλλων μῦθον ἀκούων 

πυνθάνομαι, καὶ δὴ βίοι ἀέξεται ἔνδοθι θυμὸς, 

406. ᾿Αχαιβοί. 

παρακελεύεται, μόνῃ δὲ τῇ γαστρὶ σχο- 
λάσαι. τοιαῦτα δὲ τὰ τῶν παροίνων ῥή- 
ματα. Ἐ. ῷ. ᾿Ἐσθιέμεν] ᾿Απαρέμφα- 
τὸν ἀντὶ τοῦ προστακτικοῦ. ΒΒ. Ὡς τὸ 

πάρος περ} ̓Ἐπικερτομεῖ τῷ μείρακι, ὡς 
μέχρι μὲν ἄρτι ἀσωτευομένῳ, νῦν δὲ ἐξαί- 
φνης ἐκ τοῦ σχολάζειν γαστρὶ πειρωμένῳ 
μεταβάλλεσθαι. Ψυαϊρ. 306. Ταῦτα 
δέ τοι] Λόγος εἰρωνικὸς ἀποτελευτῶν εἰς 

φήμην. οὕτω γὰρ ἀληθῶς ἀπέβη. Ψα]ρ. 
407. ᾿Εξαίτους] ᾿Εξαιρέτους, ἐκ τοῦ αἱρῶ 

τὸ βούλομαι καὶ προκρίνω. Β. Τουτέστιν 
ἔξω τῆς αἰτίας" ἥτοι ἀ Ἀγ δν οὺς 

ἐζήτησας (ϑοτ. ἐξήτησας). ὦ. 211. 
᾿Ακέοντα]ἡ Ριανὸς γράφει, ἀέκοντα. 
Η 81]. 4312. Ὡς τὸ πάροιθεν] Τοῦτο ση- 
μειοῦται ᾿Αριστοφάνει, ὅτι ἱκανὰ ἔτη 
ἐγεγόνει ἀφ᾽ οὗ οἱ μνηστῆρες συνήχθη- 
σαν. Ε. Ω. Πολλὰ καὶ ἐσθλά] Ποσῷ 

᾿ καὶ ποιῷ ἐπηύξηται τὸ κακόν. δ α]α. 
314. Μέγας εἰμί] ᾿Αφελῶς εἴρηται. 
Καὶ ἄλλων μῦθον ἀκούων] Διδακτικὴ 
ἄρα ἡ φρόνησις. ΠΡ. 315. Πυνθάνο- 
μαι) ᾿Αντὶ τοῦ πυνθανόμενος ἀκούω. 
νυ. ᾿Αντιστροφή ἐστιν ἀντὶ τοῦ (1Π8. 
πυνθανόμενος) ἀκούω. Τὸ ἑξῆς, νῦν δ᾽ 

ὅτε δὴ μέγας εἰμὶ πειρήσω. Β. ᾿Δέξεται 
ἔνδοθι θυμός] Αὐξανομιένῳ γὰρ τῷ σώματι 
συναυξάνονται καὶ τῆς λογικῆς ψυχῆς αἱ 

“δυνάμεις κατὰ Γαληνόν. καὶ Ἡρόδοτος, 
αὐξανομένῳ γὰρ τῷ σώματι συναυξάνον- 

ἃ ψιὰ. Ἐυϑῖ. δὰ Β.1. δὲ ΟΒοτη! Ἐρίρν. ἴῃ ΒαγάδῃδρΑ]} ἑαταυ!απι (Βτιποῖ,. Απᾶὶ]. ρυ Ὁ 

408. ἀγαυοῦ] ἀγανοῦ Ἡ. 412. οὐ βάλις. 

ται καὶ αἱ φρένες. 
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Ν “Ν᾽ φ9ὲ ἣ 
τινες επί οργής» 

ἤγουν, ἔμαθον ἤδη θυμοῦσθαι καὶ μὴ διὰ 
, ν “ -“ 

τέλος ἀόργητος εἶναι, αὐξηθέντος τοῦ δυ- 
Γ. 

γάμει εἰς τὸ κατ᾽ ἐνέργειαν. ὃ δὲ Σαρ- 

δανάπαλος θυμὸν ἀέξειν, τὸ πρὸς ἐπιθυ- 

μίαν ζῆν, Ψυὶρ. ὋὉ μὲν θυμὸς ἀπὸ 
τοῦ θύειν, ὃ δὲ χόλος ἀπὸ τῆς χολῆς. 
θυμὸς δὲ καὶ χόλος, λαβὼν τὴν ἐπὶ τὸ 

δράσα: κακὸν ἀγανάκτησιν, χώεσθαι Ἀέ- 
γεται, ὡς τὸ, Σὺ δ᾽ ἐνδόθ, θυμὸν ἀμύξεις ἡ 

Χωόμενος (1]. α΄. 243.), ἤγουν ἀμυχὰς ᾿ 
ποιήσεις σπαράσσων τὴν ψυχήν" καὶ, Χω- 
ὄμενος δ᾽ ὁ γέρων πάλιν ᾧχετο (1]. α΄, 
480.). δηλοῖ δὲ τὸ οὐχ ἁπλῶς ὀργιζόμενος 
ἀλλὰ μετὰ ἀγανακτήσεως ἀμυντικῆς" 

διὸ καὶ καταρᾶται καὶ κατὰ τοῦτο ἀμύ- 
νεται. καὶ Χωόμενος κατὰ θυμὸν ἐϊζώ- 
νοιο γυναικὸς {Πα 430. ) ̓ Αχιλλεὺς 
τῇ ὀργῇ δηλοῦσθαι ποιεῖ τὴν τιμωρητικὴν 

διωγανάκτησιν" ἐπιβουλεύει γοῦν διὰ τὴ 
μητρὸς ταῖς Ἕλλησι. Ταυτὸν γοῦν ἐστι 

θυμὸς καὶ χόλος" μῆνις δὲ καὶ μένος ὀργὴ 
ἐναπόθετος καὶ ἔμμονος" ζαφελὴς οὖν χό- 
λος ἡ μῆνις, ζαφελὲς γὰρ τὸ ἀναφαίρετον. ' 

ὅτι δὲ τὸ μένος σθένος, Πάντως οἷον ἐμόν 

γε μένος καὶ χεῖρες ἄωαπται (!. θ΄. 450. ἢ 
καὶ πρὸς τὸν Δία, Εὖ νυ καὶ ἡμεῖς ἴδμεν ᾿ 
ὅ τοι σθένος οὐκ ἐπιεικτόν (Ι. θ. 32.) 
ὡς οὖν παρὰ τὸ σθένος μένος, οὕτω καὶ 

,, ΄ ΄ Ν ως φ 3 
χόλος μένων μένος καὶ μῆνις. καὶ ὁτι ἐπίπ 

τηρητικὸς ὃ κότος εἰς τὸ δράσαι τι πὴ 

185.) αποά ἴζα ἱποῖρὶΐ Εὖ εἰδὼς ὅτι Ῥνητός ἔφυς σὸν θυμὸν ἄεξε Τερπόμενος θαλίῃσι. ΒΌΤΤΜ. 
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πειρήσω, ὥς κ᾽ ὕμμι κακὰς ἐπὶ κήρως ἰήλω, 
ἠὲ Πύλονδ᾽ ἐλθὼν, ἢ αὐτοῦ τῷδ᾽ ἐνὶ δήμῳ. 
εἶμει μὲν, οὐδ᾽ ἁλίη ὁδὸς ἔσσετωι ἣν ἀγορεύω, 
ἔμπορος" οὐ γὰρ γηὸς ἐπήβολος, οὐδ΄ ἐρετάων 

316. ὕμμι] ὕμμι Ν. 

ρὸν, Ζεὺς γὰρ αὐτὸς ἐπισσείῃσιν ἐρεμνὴν 
αἰγίδα πᾶσι Τῆς “ἀπάτης κοτέων (1]. 
δ΄. τ67.}), καὶ τὸ, Ἔχει κότον ὄφρα τε- 
λέσση (1]. α΄. 82.). καὶ ἔστιν ἡ μὲν 
κατακίνησις ([. κατὰ κίνησιν) πρόσκαι- 
ρὸς ὀργὴ, χόλος, θυμός" ἡ δὲ κίνησις μετὰ 
ἀγανακτήσεως (1η5. καὶ) δραστικῆς ἐν- 
εργείας χώεσθαι λέγεται καὶ σκύζεσθαι. 
ὥστε ἀπόθετος μὲν χόλος μένος, καὶ μῆ- 
νις δὲ τὸ ἀμύνεσθαι ἐπιτηροῦσα κότον ἶ" 
καὶ ὕπως ὁρμὴ ἐπηρτημένη μετὰ λύπης 
ὀρέξεως ἡ ὀργή, καὶ ὅπως κατὰ αὔξησιν 
τοῦ θυμοῦ γίνεται. Ὅπερ οὖν τὸ ἄχθε- 
ται πρὸς τὸ ἄχνυται ἔχει περιττεῦον τῇ 
ἀγανακτήσει, τοῦτο καὶ τὸ χώεσθαι πρὸς 
τὸ χολοῦσθαι. ἘΣ. 5416. Κακὰς ἐπὶ κῆ- 
ρας] Οὐκ ἀνέχεται τωθαζόμενος ἀλλ᾽ εἰς 
ἄπειρον ὀργὴν ἦλθεν, ὥστε καὶ γυμνοῦν 
τὴν ἐπιβουλήν. Ἐ. Θυμοῦ προβολὴ ὁ 
λόγος οὗτος τῷ Τηλεμάχῳ. πλευσεῖται 
μὲν γὰρ εἰς Πύλον, οὐ πειράσεται δέ τι 
τοιοῦτον. δ᾽]. --- ΜΙᾺ. οὐ δὰ 42ς. 
310. Ἔμπορ᾽ς)] ἜἜμπορον ὁ ποιητὴς τὸν 
ἀλλοτρίας νεὼς ἐπιβαίνοντα λέγει, τὸν 
παρὰ τοῖς ὕστερον ἐπιβάτην, ὡς ἐμπόρου 
παρ᾿ αὐτοῖς λεγομένου τοῦ μεταβολέως 
καὶ πραγματευτοῦ καὶ μάλιστα τοῦ διὰ 
θαλάσσης περῶντος. καὶ ὅτι ᾿Αττικοὶ 
τοὺς ἐν ταῖς τριήρεσι κωπηλάτας ἐπικώ- 
ποὺς λέγουσι, ἐπιβάτας δὲ τοὺς μαχητάς. 
Ψυὶρ. "Ἔμπορος: ἀντὶ ναυκλήρου δὲ 

ὑμᾶς ἐπιβάτης ἐσόμενος τοὺς κατηνα- 
λωκότας μὲν (50Υ. μου) τὸν πλοῦτον’ 
διὸ τὰ ἄνω (312.), Ἢ οὐχ ἅλις ὡς τὸ 
πάροιθεν ἐκείρετε πολλά. Ἐ;. Ω. 'Αλ- 
λως. ᾿Αλλοτρίας νηὸς ἐπιβάτης μὴ ἔχων 
» - ε ΟῚ “ᾷᾳΨΝ» ἰδίαν ναῦν. ὡς καὶ ἀλλαχοῦ, Εμπορος 
εἰλήλουθας Νηὸς ἐπ᾽ ἀλλοτρίας (Θά. «ο΄. 
300.). οὐ γὰρ κατὰ συνήθειαν τέτακται 
παρ᾿ Ὁμήρῳ, ἀλλ᾽ ἐπὶ τῶν ἐπ’ ἀλλο- 
τρίας νηὸς παρόντων, οὕσπερ συνήθως ἐπι- 
βάτας νῦν λέγομεν. ὕπερ γὰρ παρὰ τῷ 
ποιητῇ τῶν ἐπὶ τοῖς ἅρμασιν οἱ μὲν μα- 
χόμενοι παραβάται οἱ δὲ τὰς ἡνίας ἔχον- 
τες ἡνίοχοι, τοῦτο ἐπὶ τῶν ἐν τριήρεσιν οἱ 
ἐπιβάται καὶ ἐπίκωποι παρὰ τοῖς ᾿Αττι- 
κοῖς. ἐπίκωποι δὲ οἱ τὰς κώπας ἔχοντες 
καὶ τὰ πηδάλια. Ἐ!. "Αλλως. Ὁ μέν- 
τοι ἔμπορος οὐκ ἀπὸ τοῦ πορίζειν πεποίη- 

γε ’΄ 3 δι᾽" ἂν “ , ται παρ᾿ Ὅμηρῳ, ἀλλ᾽ ἀπὸ τοῦ πόρου του- 
τέστ' τῆς πορείας. τὸν δὲ πόρον κυρίως 
ΦΊὸςΝἙ Ὁ «ὔΨᾺ 7 ε Ν ,  «»Ν ἐπὶ τοῦ ὕδατος τάττει, ὡς τὸ, Πόρους ολὸς 
ἐξερεείνων (Οἀ. μ΄. 250.), καὶ τὸ, Θοὺν 
(Θ. θεῖον, σοΥτιρί. 6 Θρύον) ᾿Αλφειοῖο 
πόρον, καὶ τὸ, ᾿Αλλ᾽ ὅτε δὴ πόρον Ἶξον ἐνῥ- 
ῥεῖος ποταμοῖο (1]. ξ΄. 433.), τὴν δι᾽ 
ε “ ὸ ε Ἔ Ν ὌΝ γι 7 ὑγροῦ διάβασιν. ὡς οὖν τὸ μὴ ἐν ἰδίῳ 
οἴκῳ γαμεῖν ἀλλ᾽ ἐν ἀλλοτρίῳξ λέγουσιν, 
οὕτως τὸ ἐπ᾽ ἀλλοτρίας νεὼς τὸν πλοῦν 
ποιεῖσθαι καὶ ἐμπορεύεσθαι, καλεῖται ἔμ- 
πόρος ὃ τοιοῦτος". Ε;, Ο, ἜΜμπορος, οὐ 

ἣ δι ιν "Δ δια. ὑψῳ ᾿ γὰρ νηὸς ᾿ἐπήβολος Τὸ ἑξῆς εἶμι μὲν 

δ Ῥγφία]ου ἴη} Πιδοο νυ] σαΐο [δὶ τῇσδ᾽.--, ΒΙΓΓΤΜ. 
ΓῈ, ἀπόθετος μὲν χόλος, μένος καὶ μῆνις" μῆνις δὲ τὸ ἀμύνεσθαι ἐπιτηροῦσα, κότος. 50 56- 

ιιδητῖα ααοααο ἸΑθογαπτ; ἴῃ ααΐθιι5 ΤἈπιθὴ μετὰ λύσης ὀρέξεως ο5ῇ ἰάθιη ηποά μετὰ ᾿ 

ως τοῦ λυπεῖν. ΒΙΤΤΜ. 
Ἑ ᾿πβογοηάππι νἱάοίαν ἐγγαμεῖν. 

εἰσίρχεσθαι. ΒΌΤΤΜ. 
Ῥῃανουῦ. ἐγγαμεῖν λέγομεν «ὸ ἐσ’ ἀλλοπρίας οἰκίας 

. Β μορ.-τοσοιεῖσθαι, ἐμπορεύεσθαι καλεῖται, καὶ ἔμπορος ὃ σοιοῦτος. ΒΌΤΤΜ. 
ἱ Οιμπΐὰ δὸς ἄθ νοοθ ἐσήβολος 50] 0] 1α, αὖ Β6ΙῸ νἱ αἱ οδβογνδηΐοπαη Βαωςκηϊαπι δὰ 

ΡΙαΐ. Μίῃ. μ. 1.47.» Δουίναϊα βιηΐ ὁ Ῥογρῃννῖ Οὐιδοβξ. Ηομι. Ρ᾿. 5. δὰ. Ασρ. Τιορίταν 
δαΐοιη ἰδὲ γαμεῖν πο πἄοβο ῬτῸ 6Ὸ, αποά ἴῃ ποβίγ5. ᾿ΠΒΟΓΟ πα ΠΊ 6556. οοπϊδοὶ, ἐγγα- 
μεῖν. ΒώοκΙ. 1. ο. 6 οοᾶ. Απὐρυβίδηο πη}. σι. μος δα ἢὰπο νούβαπι (310) Ρτοια 
βοΒοϊίαν. Ἔ πήβολος] Εἰδὼς, γιγνώσκων, νοήμων, ἐπιτήδειος, ἐσιτυχής, ΒΌΤΤΜ. 
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μον τ ὥς νύ περ ὕμμιν ἐείσωτο κέρδιον εἶ εἰνωι. 

Η ῥα, καὶ ἐκ χειρὸς χεῖρα σπάσεν ᾿Αντινόοιο 

ῥεία" μνήστηρες δὲ δόμον κάτω δαΐτω πένοντο. ' 

ΟΔΥΣΣΕΙΑΣ Β. 320--|,ςν224. 1.18, 11. 

220 

οἱ δ᾽ ἐπελώβευον καὶ ἐκερτόμεον ἐπέεσσιν" 
ὧδε δέ τις εἴπεσκε νέων ὑπερηνορεόντων᾽ 

320. περ) περ νἱἀοΐαν Ρτΐπιο ἔιι1556, 564 ϑαάθῃι πηδηϊ8 δίδει θοὶῃ ποθ" 
που υ. ἔισατο . πουῪ. 

223. βεπέεσσιν. 
Η. ῬΟΗΒΞ. 

σπάσατ᾽ Ἡ. ΝΥ. 

ἔμπορος, ὃ ἐστι ἐπιβάτης, ἐπὶ νηὸς ἀλλο- 
τρίας, ἀντὶ ναυκλήρου, φησὶ, δὲ ὑμᾶς 
» ᾽ὔ ϑ' Ὁ 8. οὖ ἃ ͵ὔ 

ἐπιβάτης ἐσόμενος. ἐπίβολος δὲ σημαί- 
νει, ὥς φησιν ὃ ἸΠορφύριος, ἐπιτυχὴ καὶ 
5» φ Ν , ἈΕΥ -Ὁ- ΄ 
ἐγκρωτὴ καὶ δεσπότην ἀπὸ τοῦ βάλλειν, 
ὅ ἐστι τοῦ σκοποῦ τυγχάνειν" ἔμπορος δὲ 

τὸν ἐπ᾿ ἀλλοτρίας νεὼς πλέοντα ἐπιβά- 
ΨΜ. ὦ Ν πῶ κα ω»-᾽»» δὲς "2 

την, ὡς καὶ ἀλλαχοῦ, Ἑμπορος εἰλήλουθας 

Νηὺς ἐπ᾽ ἀλλοτρίας. Ὁ. Ω, Οὐ γὰρ νηὸς 

ἐπήβολος] ᾿Αττικὴν εἶναι τὴν λέξιν φη- 
σὶν Πορφύριος δηλοῖ δὲ τὸν ἐπιτυχῆ ἀπὸ 
τοῦ βάλλειν τουτέστι τοῦ σκοποῦ τυγχά- 
γειν. ἐξ οὗ καὶ τὸ, Σὺ δ᾽ ἐνὶ φρεσὶ βάλ- 

λεο σῇσι (1]. α΄. 297.) τουτέστι ἐπι- 
τυχῶς λάμβανε" καὶ ἡ βουλὴ δὲ οἱονεὶ 
βουλή τις οὖσα" ὅθεν ἔφη, Σῇ δ' ἥλω βουλὴ 

, 7 2 ͵7 πόλις Πρίαμοιο ἄνακτος (Οά. χ΄. 230.), 
« » Κ -“" -ᾧ0 “Ἃ “ -" ,ὔ ὡς εἰ ἔφη τοῖς σοῖς ὕπλοις ἢ τοῖς σοῖς τό- 
ξοις ἢ βέλεσι" καὶ (!]ρ. ΡΙΘΠ 5 Ἀύοις 
ἐντεῦθεν καὶ) τὸ, Ἢ δὲ Φερὰς ἐπέβαλλεν 
ἐπειγομένη Διὸς οὔρῳ (Οἀ. ο΄. 297.)" 
μετῆκται γὰρ ἀπὸ τῶν πόῤῥω τὴν ἐπιβο- 
λὴν ποιουμένων" 
ἐποιεῖτο ὥστε τυχεῖν τῶν Φερῶν. 

ἡ ναῦς οὖν ἐπιβολὴν 

χρῶν- 
ται δὲ ταύτῃ τῇ λέξει καὶ οἱ μεθ᾽ Ὅμη- 
ρον. Αρχιππος, Νῦν δ᾽ ὡς ἐγενόμην χρη- 

μάτων ἐπήβολος , ἀντὶ τοῦ ἐπιτυχὴς καὶ 
κύριος. Τί οὖν αἱ λέξεις σημαίνουσι δε- 

δήλωται. Τὰ. φ, Οομῇ, Ψυὶρ. 330. 
Τὸ, Ὥς νύ που! ὕμμιν ἐείσατο κέρδιον εἷ- 
νῶι, σὺν βαρύτητι εἴρηται" λέγοντος τοῦ 
Τηλεμάχου ὅτι ἐν ἀλλοτρίῃ πλευσοῦμαι 

γηΐ οὐ γάρ εἶμι, φησὶ, ἐπιτυχὴς ἰδίας 

κ Θ8πι5 δῖος ρτοᾶϊί βομαγῖαβ αιθηλ Εΐγτ. Μ. ν. ἐσίβολος τηα]6 οἰΐαί 18 Πλουσῶν νῦν 

ε.χ.-. ΒΟΌΤΤΜ. 
᾿ Το ηγἃ 850}|0]. ν]6΄. σερ. 
" χροηθέτει ν]ὰ, ποΐ, δὰ α΄. 185: 

ΒΌΤΤΜ. 
ΒΟΤΊΈΜ. 

10. ἐξείσατο. 421. σπάσεν 
424. βείπεσκε. 

νεὼς οὐδὲ κέκτημαι ἰδίους ἐρέτας" τοῦτο ὦ 

γὰρ ὑμῖν ὠφελιμώτατον εἶναι ἐφάνῃ, του Ὁ 
τέστι τὸ ἐμὲ μὴ ἔχειν ἰδίων ναῦν, ἀλλ᾿ 
ἔμπορος πλεῖν (Πρ, ἔμπορον ἀποπλεῖν), Ϊ 
ἀναφέρει δὲ εἰς ἐκεῖνο ὅτι εἰς πενίαν αὐὖ- Ι 
τὸν κατέστησαν. προεῖπε γὰρ, ᾿Αντίνο Ὁ 
οὔπως ἔστιν ὑπερφυαλοισι (60) μεθ 
ὑμῖν Δαίνυσθαί τ᾽ ἀκέοντα καὶ εὐφραίνε- 
σθαι ἕκηλον. Ἢ οὐχ, ἅλις ὡς τὸ πάροιθεν ' 

ἐκείρετε πολλὰ καὶ ἐσθλὰ Κτήματ᾽ ἐμὰ 
μνηστῆρες, ἐγὼ δ᾽ ἔτι νήπιος ἤα; Ἔστιν ᾿ 
οὖν δυνάμει τὸ νόημα, ἀντὶ τοῦ ναυκλής- 
ρου δὲ ὑμᾶς ἐπιβάτης γέγονα τοὺς κατ ὦ 

ηἠναλωκότας μου τὸν πλοῦτον. Ὁ, 321. 
Καὶ ἐκ χειρός) Ἢ δεδιὼς μὴ ἐπιβού- ὦ 
λως ἅψεται τῆς χειρὸς, ἢ ὅτι γελῶν 

ἥψατο ὁ ᾿Αντίνοος. Ψυ]ρ. Σπάσεν] , 
᾿Αρίσταρχος, σπάσατο. Ω. Ηα[]. 322: 

Ῥεῖα κ. τ. λ.} ᾿Αθετεῖται ὡς περιττός. ὦ 
προηθέτει τὰ δὲ καὶ ᾿Αριστοφάνης. Ω. ᾿ 
333: Οἱ δ᾽ ἐπελώβευον) ᾿Εφύβριζον' ἀπὸ 
τοῦ λωβὺὸς ὁ τοῦ ὠτίου. οἱ γὰρ πα 
τοὺς λωβοὺς τῶν ὠτίων ἔκοπτον τοῖς “᾿ 

αὐτῶν τιμωρουμένοις εἰς ἀτιμίαν αὐτῶν" 
ὅθεν καὶ λώβη ἡ βλάβη καὶ λωβεύω τὸ 
βλάπτω διὰ ὕβρεως. Β. Λώβη ἢ ἡ ἐν τῷ, 
κοινῷ ὕβρις, οἱονεὶ λαόβη ἢ ἐν τῷ λει 
(8εγ, λαῷ οχ Εμιβῖ.) ἐπεμβαίνουσά τινι. 
νυὶρ. Ἐκερτόμεον] Κερτομῶ τὸ ὑβρί ζω, 
ἀπὸ τοῦ τέμνειν τὸ κῆρ. ὃ γὰρ ὑβριζό- 
μενος λυπεῖται. Β. 324. ὯΩωδε δέ τις 
εἰπεσκεν] Μερίζει τοὺς μνηστῆρας, ὧν ἀ΄ 
μὲν δεδίασιν, οἱ δὲ θαῤῥαλεώτερον διά- ᾿ 

γι 

Ν ἢ Πἰ 

δὲ 
κι 

Π ἢ ΝΣ 
γ 
Ἷ 



ῈΒ. 11. 

Ἦ μάλα Τηλέμωχος φόνον ἡμῖν μερμηρίζει" 

ΟΔΥΣΣΕΙΑΣ Β. 32ς--τ238. 75 

9:5 
ἥ τινας ἐκ Πύλου ἄξει ἀμύντορως ἡμαθόεντος, 
Ἄ ϑ Α “ἷ ἅς ἂν ἡ ὅγε καὶ Σπάρτηθεν' ἐπεί νύ περ ἵετωι αἰνῶς" 
5Ἀ Ν » ᾿ 7 5ΛῪ7 ΄ 327 

ηε κωὶι εἰς Ἐφφύρην εθέλει σίειρων ὠὡρουρῶν 

ελθέϊν, ὄφρ᾽ ἔνθεν θυμοφθόρω φάρμακ ἐνείκη, 
ΓΩ « ἐξ 

ἐν δὲ βάλη κρητήρι, καὶ ἡμέως πάντας ὀλέσση. 399 
3 ᾽ ν ἘΨΨΨΟ, ΄ ς 7, 

ἴΔλλλος δ᾽ αὖτ᾽ εἴπεσκε νέων υὑπερηνορεόντων" 
᾿ 3, δ 322 διε ν νὰ, ὌΝ 7 ΕΝ Ν 

τίς δ᾽ οἷδ γεἰ κε καὶ ὠὐυτος ἰὼν κοίλήῆς ἐπὶ γηὸς 
»ὲς Ν Ε ᾿ ᾽ ν. “ 2 7 τήλε φίλων ὠπόλητωι, ἀλώμενος, ὥσπερ Ὀδυσσεύς ; 
“ἢ Αν, “»Ὕ Ε ΄ “4 “2 

οὕτω κεν κωι μῶώλλον οφελλειεν πόνον ὥμυμυ!" 
΄ 7 “ 7) ΛΆΡ 5 5 

Κτημῶτω γὰρ Ὧν πῶντοωῶ, δασαίμεθω, οἰκῶ δ αῦτε 335 
͵ ΄ ιν 5" 5» τοι 3 7 

γούτου μήτερι δοιμοεν ἔχειν, ἠδ οὁστίς οπυίοι. 
ἃ ὥς ἃς, .ς δ᾽ ἃ ͵΄ὕ ᾿ 7 ςς 
ὡς φώῶν" ὁ δ ὑψψόροφον θάλαμον κωτεβήσωτο πατρὸς 
Ἂν «“ Ν » εὐρὺν, ὅθ, νητὸς χρυσὸς καὶ χαλκὸς ἔκειτο, 

3227. γε Ρίεται. 
134. ὀφέλλειεν} ὀφέλειεν Η; 

εἶνται. “]ρ. 325. Ἦ μάλα] Βε- 
Ἰαίωται ταῦτα τὰ ἔπη τοῦ (50Ὑ. Βεβαι- 
ὕται----τὸ) μὴ εἰρῆσθαι ὑπὸ Τηλεμάχου 
οὺς προτεθειμένους στίχους (316. 317.), 
Ιειρήσω ὡς χ᾽ ὑμῖν κακὰς ἐπὶ χεῖρας 
Ἐάαϊι. κῆρας) ἰήλω. ἀποροῦντες γὰρ λέ- 
ουσιν, ἦ μάλα Τηλέμαχος. ΕἸ. 426. 
ἰύλον ἠμαθόεντος) Δμαθὸον ἔχοντος. 
στέον ὅτι ἄμαθος ἡ ἐν τῷ πεδίω κόνις, 
ἄμαθος δὲ ἡ περὶ θάλασσαν. Β. Ε΄. 
28. Εἰς ᾿Ἐφύρην] Τὴν Θεσπρωτικὴν, ἣ 
χυρον" μετωνομάσθη. Ψυ]ρ. ΟΝ, 
Ὁ]. α΄. 259. 320. Θυμοφθόρα] 
θαρτικὰ λογισμοῦ, καὶ ἀναιρετικὰ κατὰ 
᾿ὺς παλαιούς. Ψυ]ο. 334. Οὔτω κεν 
εὶ μᾶλλον ὀφέλλειεν πόνον] Τὸ περὶ τὴν 
ἡστείαν ἔργον᾽ πόνον λέγει τὴν ἐνέρ- 

330. βάλῃ] βάλλη Η. 
335. δασαίμεθα) δασαίμεσθα .. 

432. οδ΄. 
10. βοικία. 

4231. αὖ βείπεσκε. 

γειαν καὶ κακοπάθειαν, οὐ γάρ ποτε τὴν 

ἀλγηδόνα» Εἰ. ἸΠόνον] Εἰς τὰ μερίζεσθαι 

τὰ κτήματα. τοῦτο δὲ ἐν εἰρωνείᾳ φησί. 
Ἁ ; Ὁ Ν Ἁ Ἀ ,ὔ, 7 

τινὲς δὲ τὴν περὶ τὸν γάμον σπουδήν. Β.. 
Ὅτι πόνον τὴν ἐνέργειαν καὶ κακοπάθειαν 

λέγει ὁ ποιητὴς, οὐδέποτε δὲ τὴν ἀλγη- 

δόνα. ἢ πόνον, τὴν περὶ τὸν γάμον σπου- 

δήν. Ω. Ὀφέλειε πόνον} Αὐξήσειε, πρώ- 
5 7 ε ,ὔ 7 ΝΒ ῖΝ ’ 

του ἀορίστου ὡς τύψειε. Τίς δὲ ὁ πόνος 

λέγει. (οοἴοτα ἴοσγα αὐ Ὁ.) Ψυϊρ. 
Ὀφέλλειεν] Γρ. 5 ἐπαυξήσειεν, Η 481]. 

λῆς, τὰς ἔφα» Γράφεται καὶ φά». 
»“ ππ Ἢ Ψ»Ν Ν ’ὔ 

εφασαν καὶ ἐν συγκοπὴ εφαν καὶ φά». 

Τὸ δὲ, θάλαμον κατεβήσατο, νόει ἐκ τῆς 
λέξεως τὸ κοῖλον. Εἰ. 438. Ὅθι νητός] 

᾿Αριστοφάνης δθιννητὸς, ὡς τὸ ἐνὶ μεγά- 
ροισιν (ϑιρ γα 94.}" ᾿Αρίσταρχος δὲ δι᾽ 

[πὶ δηΐ. δά. ἡνίχυρον, αιοα ΒΑΓ Π65, ὁπ. ἣ Κίχυρος : Θ5Ὸ [ΟΥΠΊΔ ΠῚ) ΠΘΕΓΓΪ5. ἈΘΟΪΘΓΟ 
]υϊ. ΒΌΤΈΤΜ. 
106 β'ρ]α γρ. νἱὰ. Ἰάδπι ουβογυδηΐθηι Ῥουβοπατη δα Β0Ρο]. δ΄. 434. (ἰδυιβδπι δα ἔθη 
005 σΟὨ δῖ ΟαἾ8. ἀρ ΠΟΒ065 ἴῃ 60 Οὐτ5 ΘΧΘΙρ] αμ ργοβίαϊ δὰ αἰ. 80. ΝΙμΓαμὰ. ΟῚ 
ἡΠΟμ 65 αποῆτθ γανίδη θ5 βϑορ ββί πη δῖ πὸ βιοὶα γθ. ἈΡΡΟΠΟΓ ἢ, ἈΠΠ Ροβίθα ΘΧβοσὶρ- 
Γ65, αὐ δά άουο βο]θγοπξ ΟΠῚ 558 πη, 115 δἴϊατα δα διμο νοοῖθας διδόναι απ ΡΙῸ ἴῃ- 
ΓΡΓΟΪ θη Ο ἃρροδβὶζεο οεβοηΐ. ; ΒΟΌΤΊΜ. 
Ῥ “ἐ Βογίαββο νο]υϊξ ἐσαυξήσε..᾽" 81. Ῥογβοπαβ. ϑεα 58.115 ρραιϑὶ οχ {115 ἡ 8Ρ- 
δἰζα βιιηΐ δα 40. τοβ. τόρ. ἴῃ ποὺ οοάϊΐοο δἰ ρ] Δ γρ. α]οββὶβ δἰϊδηιν Ἰατογάνπν βου - 
ἢ 6556. Ῥα]αΐ, μαθοῖ γρ. ἐπαυξήσειν, 

ΥΟΙ,. 1. 

ΒΌΤΤΜ. 



14 
᾽ 7 "“Ἂ » τ γ Ψ.ν 3} 

ἐσθής τ εν χήλοισιν, ὠλις τ εὐῶδες ἔλαιον. 
» ἃ ""Ψ“ [7 ς 

ἐν δὲ πίθοι οἴνοιο πωλωιοῦ ἡδυπότοιο 

ΟΔΥΣΣΕΙΑΣ ΒΒ. 330--.--353. 

3 7) “ Ν ϑ3.ς ΨΆς 5} 

ἔστωσαν, ἄκρητον θεῖον ποτὸν ἐντὸς ἔχοντες, Ι 
« 7) “ 5 ν᾿ ΕΣ Ἂ» ᾿ Ἂς 

ἑξείης ποτὶ τόιχον ὠρηρότες᾽ εἰποτ Οδυσσεὺς 
ΕΝ ΄, Τἢᾧ ᾿ς 7 

οἴκωδε νοστήσειε, καὶ ὠλγεω πολλὼ μογήσας. 
“. 5 ὁ »"» » ᾿»-"ὄν 

κληϊσταὶ δ᾽ ἔπεσαν σανίδες πυκινως ἀραρυίωι, 
3 Ὰ Ν Ψ 7 ε 

δικλίδες" ἐν δὲ γυνὴ ταμίη νύκτας τε καὶ ἡμνῶρ 
93) ΕῚ ἃ ἅ ΒΥ Ν 27 7] "Δ νι 

ἐσχ', ἢ πάντ᾽ εφύλασσε νόου πολυιδρειηοὴν, 

Εὐρύκλει᾽, Ὧπος θυγάτηρ Πεισηνορίδωο. ' 
Ἂς Ρ 4 ὯΝ Ψ, Με 

τὴν τότε Τηλέμωχος προσέφη θάλαμόνδε κωλέσσας" 
Μ “" 57, δὴ [4 3 3 “»Ἥ 7 ͵ 

ἜΘΝΙαΣ . ΟΥδὴ ἡ μαι ϑένον Ε΄ ἀμφιφορώσα ὠφυσξῷῳ Ι 

ἡδὺν, ὁτίς μέτω τὸν λωρωτῶτος, ον συ φυλάσσεις, 
κ᾿ 3.» "ἦ Ν᾽ 7 ,“ 3) 

εν ον οιἰομενή τον καμμόορον, εἴποθεν ἔλθοι ' 

ἊΝ ΡΣ -“ Β 

διογενὴς ᾿Οδυσεὺς, θάνωτον καὶ κηρὼς ἀλύξας. ] 

δώδεκω δ᾽ ἔμπλησον, καὶ πώμαωσιν ὥρσον ὥπαντας. ᾿ 

430. ἐσθής] ἐσθήσ ἃ ῬΓ. Πι. βραᾷ ἐσθὴξ (1. 6. ἐσθῆτες) ΘΧ 

440. βοίνοιο. ξηδυπότοιο. 

σειε] νοστήσας 6Χ Θῃηθηά. 564] Βιρθγδβουρίο νοστήσειε. Οπιας καὶ Η. 

10, βοίκαδε. 

δρίησι Η. Νοϊαπάτιπι μιιπο οΟάϊσθπι ν ἤπαὶα ρυῸ Ἀγ [το γ6] δάάρτγθ νοὶ 
10. πολυξιδρείῃσιν. 

10. βηδύν. 

ΡῬΡΟΗΞ5. 10. ξεσθής. Ράλις. 

Απ νο]ιυῖῦ νοστήσας κίοι. ΡΟΗ ΚΒ, 

ομχίοτο. ΡΟΒ 5. 
γϑ: ὧν 

οἵ τοὸχ ὃν Η. οἵτις ΚΝ. 

ἑνὸς νι. ἨΔ]. Χρυσὸς καὶ χαλκὸς 

ἔκειτο] Οἰκονομικὴ μέθοδος, διδάσκοντος 

τοῦ ποιητοῦ τοὺς οἰκοδεσπότας κειμήλια 

ἔχειν εἰς χρῆσιν τὴν ἐν καιρῷ. Ψυῇρ. 

430. Εὐῶδες ἔλαιον] Ἴσως μὲν τῆς 

ἐλαίας: εἰκὸς δὲ καὶ ἐσκευάσθαι τιμιώ- 

τερον οἷον τὸ ἴρινον, σαμψύχινον. Πρ. 

340. Ἔν δὲ πίθοι οἴνοιο] Οὐ γὰρ ἦν το- 

σαύτη τῶν παλαιῶν περιεργία ὡς ἑκάστῳ 

τόπον ἀπονέμειν. Ἐ!. Θ. 4341. ἔΑκρητον 

θεῖον] ἴΑκρατον, ἀπαραιμιγὲς, διὰ τὸ 

φυλάττεσθαι ἀβλαβῆ καὶ ἀμετάβλητον. 

Ἐω “42. “ξείης ποτὶ τοῖχον ἀρηρότες] 

Ἵνα τὸ μέσον τοῦ θαλάμον εἴη ἄλλως 

χρήσιμον. δυὶρ. 344. Κληϊσταὶ δ᾽ 

ἔπεσαν σανίδες Ἔξ ὕλης τὸ εἶδος. ἢ 

γὰρ σανὶς ὕλη, ἡ δὲ θύρα τὸ εἶδος. πᾶν 

4 Ηΐπο Ἰἰφαοῖ, ᾽πὶ ΟἸἱπὶ ἴῃ ἄμαβ βθοΐδβ αἰνίβοβ ο556 σΥϑιηιη (1005, 4πογιπα Δ] ΈΘΥ 

1ῃ Βογοῖοὶ νϑυδβιιβ σδοβιγα 5ΘιΉ ΡῈ. Παυϊ445 Φαραν πί, ΑἸ Του ΠΟη. 

᾿ Ἠδιᾶ βρούπεπάδ ναγιθίαβ ργῸ νυ]ρδίο 10] οὔτις, ΒΌΤΤΜ. 

οιηρβηᾷ. Η.. 

343: νοστή-᾽ 

446. πολυϊδρείῃσιν) πολυΐ-, 

440. βοῖνον. 

252. Διβογενής. 

450. ὅτις] ὅστις 

γὰρ πρᾶγμα ἐκ τεσσάρων συνίσταται, 
ἐκ ποιητικοῦ (1η5. ἢ) αἰτίου καὶ ὑλικοῦ, 

ἐξ εἰδικοῦ καὶ τελικοῦ. ἘΞ. 440. ᾿Αμπ 

φιφορεῦσ:»] ᾿Αμφιφορεὺς παρὰ ἰδιώταις 

καλεῖται τὸ λεγόμενον φλάσκιον. ῬαΪ᾿ 

450. Λαρώτερος)] ἩἩδύτερος. Ὅμοιον τῷ, 

Τηλέμαχ, οὔτοι σεῖο κακοξεινώτεροι 

ἄλλος (υ΄. 4γ6.). α]ρ. Μετὰ τὸν 

λαρώτατος] Χρηστὸν ἦθος ὑποφαΐίνει. 

γὰρ τὸν κάλλιστον, ἀλλὰ τὸν μετ᾽ ἐκεῖ" 

γον δεύτερον καλεῖ ( Ὸ|ρ:. αἰτεῖ), τὸν δὲ 

πρωτεύοντα πατρὶ φυλάσσει. Ω. υΐϊρ, 

Οἰκονομικὸν τὸ διανόημα, ὅτι οὐκ εἰς τὴ 

καθ᾽ ἡμέραν δαπάνην τῷ αὐτῷ χρῆσθα. 

προσήκει, ἀλλ᾽ ἀποκεῖσθαι τὰ τιμιώτερο 

εἰς ἐξαίρετον χρόνον. ΕἸ. Ω, 2508. ὌὋϊο" 

μένη] Ἔν οἰήσει ἔχουσα καὶ δοξάζουσε 

ΡΟΒΞΒ. 



18.11. ΟΔΥΣΣΕΙΑΣ Β. 4354----368, 7ῦ 

ἐν δέ μοι ἄλφιτα χεῦσον εὐῤῥαφέεσσι δοροῖσιν' 

ἴκοσι δ᾽ ἔ ἔστω μέτρα μυληφάτου ὠλφίτου ἀκτῆς. 355 

αὐτὴ δ᾽ οἴη ἰσθι' τὼ δ᾽ ἀθρόω πάντω τετύχβω" 
'σπέριος γὰρ ἐγὼν αἱρήσομαι, ὁππότε κεν δὴ 
μήτηρ εἰς ὑπερῷ ἀνωβῆ, κοΐτου τε μέδηται. 
μι γὰρ ἐς Σπάρτην τε καὶ ἐς Πύλον ἡμαβθόεντω, 
ὄστον πευσόμενος πωτρὸς φίλου, ἥν που ἀκούσω. 

Ἃς φάτο" κώκυσεν δὲ φίλη τροφὸς Εὐρύκλεια, 
κοί Ἵ ὀλοφυρομένη ἔπεω πτερόεντα προσηύδα" 

Τίστε δέ τοι, φίλε τέκνον, ενὴ φρεσὶ τοῦτο νόημιω 
πλετο; ̓ πῆ δ᾽ ἐθέλεις ἰ ἰένωι πολλὴν ἐπὶ γαῖαν, 

μοῦνος ἐὼν ὠγαπητός : ὁ δ᾽ ὥλετο τηλόθι πάτρης 365 
διογενὴς Ὀδυσεὺς, ἀλλογνώτῳ ἐνὶ δήμῳ. 

ὶ δέ τοι αὐτίκ᾽ ἰόντι κωκὰ φρ ἄσσοντωι ὀπίσσω, 

ὃς κε δόλω φθήης, τάδε δ᾽ αὐτοὶ πάντω δάσωνται. 

“54. χεῦσον] χεῦον Ἡ. 
566. Είσθι. 457. βεσπέριος. 

)66. διξογενής. 
ἱάσονται Ν. ὟΥ. 

λεύσεσθαι τὸν δυστυχῆ. ΕΣ. 354. Δο- 
οἷσι.) Κωρύκοις, παρὰ τὸ χωρεῖν, θυλά- 
οἰ, φασκωλίοις. ἐχρῶντο γὰρ οἱ πα- 
ναιοὶ δέρμασιν ἀντὶ σάκκων εἰς ἀλφίτων 
βυλακὴν, ἵνα μηδὲν ἐκεῖθεν διαφορεῖται, 
"τεγούσης τῆς πυκνότητος. “τις. 355. 

ὔἶκοσι δ᾽ ἔστω μέτρα] Εἴκοσι δὲ μόδια" 
ὑλεύρου ἀπὸ τῆς μυληφάτου ἀκτῆς οὕτω 

᾿λουμένης ἀλεύρου. ᾧ. Ῥα]. λέγεται 
ὲ ἀκτὴ τὸ λεπτότατον τοῦ ἀλεύρου. Ω. 
[δ μέτρον ἐπί τε ξηρῶν, ἐπί τε ὑγρῶν 
ιἐἔγεται, ὡς ἐν τοῖς Κύκλωπος (ι΄. 200.). 

γαϊς. Μυληφάτου] Τοῦ ἐν τῷ μύλῳ 
φαμένου (ΕἸ. πεφονευμένου) ὅ ἐστι κε- 
Ὁμμένου. λέγει δὲ τοῦ ἀλφίτου ἐπι- 
ετικῶς. Β. ἘΠ, ᾿Ακτῆς] Δωρεᾶς" ἢ τοῦ 
λάσματος παρὰ τὸ κλῶ. ἢ ἀκτῆς, ἤτοι 
Ὀυνγωγωγῆς, τροφῆς. νυν. 458. Κοί- 
0] Οἱ κοῖτοι τὰ στρώματα, ὃ κοῖτος δὲ 
᾿ κοίμησις. ἘΣ. 350. Ὅτι οὐδὲ ἐνταῦθα 
ινήμη τίς ἐστι τῆς Κρήτης. Η τ]. ἃρ. 

5 Τὼ Ῥα]δΐ. μοδ, ἱ. ὁ. μοδίους. 
δαθθηθϑα. ΒΌΤΤΜ. 
᾿Οοηῇ. ποῖ. δῇ β΄. 20. η΄. 270. 

4.55. μυληφάτου] μυλιφάτου Ἡ. 

4.58. μήτηρ] μήτηρ δ᾽ Η. 
468. φθίῃς. δάσωνται] φθείης. δάσονται ἃ ΡΓΙπηὰ πηᾶηῖϊ Η, 

1Ὁ. ξείκοσι. 

462. βέπεα. 

Ῥοϑοῃ. ροϑβί α΄. 93. ΜΙ. βιρτὰ δά 
πο νϑύϑι. 2361. Κώκυσεν δὲ φίλη 
τροφός] Ἤτοι θρηνητικῶς ἀνεβόησεν. οἷ- 
κεῖον δέ ἐστι τοῦτο γυναικὶ καὶ Τηλεμά- 
χου τροφῷ καὶ ἐξαιρέτως εὐνοϊκῇ. ἘἸ. 
Εἰκότως ἄρα ἀπολοφύρεται ἐν τούτῳ 
ὁρῶσα πᾶσαν τὴν τοῦ οἴκου διαδοχήν. Ὡ. 
463. Τίπτε δέ τοι φίλε τέκνον] Φίλε 
υἱέ. Πυκνὰ καὶ γοργὰ προβάλλεται νο- 
ματα ἣ τροφός.  υϊα. 366. ᾿Αλλο- 
νώτῳ) Δλλοις καὶ οὐχ ἡμῖν γινωσκο- 
μένῳ. ἢ ἄλλοις γνωτῷ ἢ κατὰ γένος οἷ- 
κείῳ. ἦν γὰρ ἂν ἀλλογνώτῳ κατὰ τὸ, 
"Αγνωστὸν πάντεσσι (β΄. 175.) δυο. 
Ἢ τῷ ἄλλα γινώσκοντι ἔθνη, ἢ τῷ μὴ 
ψινωσκομένῳ ἡμῖν, ἢ τῷ τοῖς ἄλλοις γινω- 

σκομένῳ. Ἐ. ἐκ Οἱ δέ τοὶ αὐτίκ᾽ 
ἰόντ] ᾿Αναφώνησις'. τοῦτο γὰρ καὶ γέ- 
γονε. “ πὶρ. 368. Ὡς καὶ δόλῳ φθείης] 
Γράφεται. καὶ διὰ τοῦ « φθείῃης (ἰο). Ω. 
Φθείης, ἀπὸ τοῦ φθαρείης κατὰ συγκο- 

{Πτ βιιβρίσου ἔουϊηδπι μόδια τῆδὶδ ὁ Ὁ. το] αἴδπι, ργορίευ 

ΒΌΤΤΜ. 

Ι, 2 



70 ΟΔΥΣΣΕΙΑΣ Β. 536----48ς. 18. 

"» -ς ΄} εΥ̓ΔῚ » Ν »“» 7 » ΄ Ψ' ἃς 

ὠὡλλωώ μεν αὖθ᾽, ἐπὶ σόισι καθήμενος" οὐδέ τί σε χρή 
᾽ 2 ἄν; χΤἼ] 3 " Ὁ 

σντον ἐπ ὠτρύγετον κωακο πάσχειν, οὐδ᾽ ὠλάλησθαι. 
]ς Ἴ 1 ΝΝ ΄ »ν» " 7 

Τὴν δ᾽ αὖ Τηλέμωχος πεπνυμένος ἀντίον ηὔδα" 
᾿ “ ᾽ 327 3 ΄“- ὦ 

θάρσει, μα, ἐπεὶ. οὔτι ἄνευ θεοῦ δε γε βουλή. 
ΕῚ ΓΉΡΕ εἰ ἈΝ Ν 7 7 ", 

ωλλ ΟΜΟ ΡῈ» μή μήτρι φιλη τάδε μυθήσασθαι, 
ἄν ὟΝ ε Υ̓ ΄ 

πρίν γ ὅτ᾽ ὧν ἐνδεκάτη τε δυωδεκάτη τε γενήτωι, 
2 ἣν 5" "-ν 

ἡ αὐτὴν ποβέσαι, καὶ ἀφορμηθέντος ὠνουσ-ἱ" 
« ὃς Ν [ὶΧΤψ ᾽ Χ ὝΡς 

ὡς ἂν μή κλαίΐουσω κατὼ χρδα κώλον ἰάπτῇ. 
Ὡς ἄρ᾽ ἔφη: γρηὺς δὲ θεῶν μέγαν ὅρκον ἀπώμιυ. 

αὐτὰρ ἐπεί ῤ ὄμοσέν τε, τελεύτησέν τε τὸν ὅρκον, 

αὐτίκ᾽ ἔπειτά, οἱ οἶνον ἐν ἀμφιφορευσιν ἄφυσσεν, 

ἐν δέ οἱ ἄλφιτω χεῦεν εὐῤῥωφέεσσι ϑοροῖσι. 

Τηλέμαχος δ᾽ ἐς δώματ᾽ ἰὼν μνηστηρσιν ὁμίλει. ) 

ἜἜνθ᾽ αὖτ᾽ ἀλλ᾽ ἐνόησε θεὼ γλαυκῶπις ᾿Αθήνη, ἰ 
7 2 ΕΣ "“" Ὄς 7 γὔ να ᾿ 

Τηλεμγίῶ δ᾽ εἰκύϊα, κωτὰ πτόλιν ῴχετο σωντή, ἐν! 

καί ῥα ἑκάστῳ φωτὶ πωριστωμένη φάτο μῦθον" 

ἑσπερίους δ᾽ ἐπὶ νῆα θοὴν ὠγερέσθαωι ἀνώγει. 

370. 

375. 

385. 

472. μαῦ μὰν ὑπὸ ν.1. Ἢ: 10. οὔτι] οὔτοι ὟΥ. 475. ποθέσαι]. 
πυθέσθαι ΚΝ. 5470. βοι. βοῖνον. 380. βοι. 482. βεξικυα. Ὁ. πτόλιν]. 
πόλιν 564 πτόλιν 307. Η. Ἠδῃςο βου ρίαγαπη ΟΥρυῖβ ἴῃ β]απλῖπθ {υἱέ 
Β0ΠοΠ]αϑίθβ ν ϑηρίυβ δα 1]. ψ'. τ. ΡΟΙ 5. πόλιν Ψ. 10. πάντη) πάντῃ Ὺ 

484. ξεκάστῳ. 485. βεσπερίους. 
ἫΝ 

πήν. Β. 46. ᾿Αλλὰ μέν αὖθ] Τὸ αψεν. Ψάυΐρ. Ῥαὶ. 371: ̓ Απώμυν 
3. , Ν Ν “Ὁ. ͵ »η 7 

αὐτὸ νόημα καὶ πρὸς τοῦ Αντινόου ἐλέ- 

χθη, δυσμενῶς μέντοι. Ψαϊὶν. 470. 
Πόντον ἐπ᾿ ἀτρύγετον] Ἢ τὸν ἀκαταπό- 

Η , γητον, ἢ τὸν ἄκαρπον, τὸν μὴ 
᾿΄ 

τρύγα ἤτοι καρπόν. 
» Ν ᾿. ἊΝ “ , 
ἤτοι πολλοὺς καρποὺς ἔχοντα, ἱνῶ σημαίνῃ 

᾿ τὸ α ἐπίτασιν. Ἐ!. 373. ᾿Αλλ ὄμοσον] 
, Ν - - 

᾽Ομόσαι μὲν τὸ ὀνομάσαι θεόν. τελευτῆ- 

“Ὑὕ- 

ἔχοντα 
Ν Ν ΄ 

τὸν πολλὴν τρύγα 

σαι δὲ τὸν ὅρκον τὸ ἐπαγαγεῖν τὸ πρᾶγμα 
περὶ οὗ ὁ ὅρκος γίνεται. Ἐϊ. Ω. Ῥα]. Οἵ. 

δὰ 478. Μυθήσασθαι] ἴη πηδῖρ. 
ΗΔ]. Διὰ τοῦ ε, μυθήσεσθαι. 5375. 
Ἢ αὐτὴν ποθέσαι] "Ἔδει, πρὶν αὐτὴ πο- 
θέσῃ" ὁ δὲ ἀσυνήθως ἐσχημάτισε διὰ τὴν 
τοῦ πρίν ἐπιῤῥήματος δύναμιν. Ψαΐρ. 
476. Ιάπτῃ] Διαφθείρῃ (Ρα]. ἀφανί- 
ζει) παρὰ τὸν ἰόν" ὅθεν καὶ τὸ, ἴΑἴδι προΐ- 

᾿Αποφατικῶς, ᾧ ἐναντίον τὸ ἐπώμυν. 

νυὶρ. ΡΣ Ὅμοσέν τε} Ὄμόσαι, ͵ 
τὸ εἰπεῖν θεῖόν τι Ὄνομα, οἷον νὴ τὸν “ 

μῆν, μὰ τὰς ᾿Ελευσινίας θεὰς, τελευτ' 

σαι δὲ τὸν ὅρκον, τὸ ἀποδοῦναι τὸν ἔν 
κον λόγον, οἷον ποιήσω τόδε, ἢ οὐ ποιήσω, 
Ψυ]ρ. Οὗ, δὰ 473. 38ο. Αλφιτὰ 
χεῦεν] Τὸ χέειν οὐ μόνον ἐπὶ τῶν ὑγρῆν 
λέγεται, ἀλλὰ καὶ ἐπὶ τῶν μαλακῶν. 

482. Τηλεμάχῳ δ᾽ εἰκυῖα) Αἰνίττε 
ὡς ἕκαστος τῶν ᾿Ιθακησίων τὴν τοῦ νέοι 

δημηγορίαν εἰς νοῦν φέρων, καὶ τὸν 
βασιλέως ἀνειδωλοποιούμενον παῖδα 
παρ᾽ αὐτοῖς ΡΩΝ (1π586ζ-. νὰ. κ 
ἐδῶ), καὶ κρίνων δίκαια ἐκεῖνον εἶπε 
καὶ αἰτήσασθαι, ἀμῦναι μὲν οὐ θαῤῥεῦῖσ. 
διὰ τὸ κινδυνῶδες τοῦ ἔργου, νῆα δὲ δοῦνα. 



118. 11. ΟΔΥΣΣΕΙΑΣ Β. 486----4οο, {{ 
4 

«Χ ἡ δ᾽ αὖτε Φρονίοιο ἸΝοήμιονω φαίδιμον υἱὸν 
3, “ « ΄ ε « ΄'»Ἰ 

ἤτεε γηω θοήν' ὁ δέ οἱ πρόφρων ὑπέδεκτο. 
Δύσετό τ᾽ ἠέλιος, σκιόωντό τε πᾶσα; ὠγυιωΐ 
, 7 ,»"ἪἭ Ν «“ Ἴ ψ, 7, “ 9 ὝΡ κῶώϊ τότε γηῶ θοὴν ὅλωδ εἰρυσε, πτώντω δ᾽ ἐν φυτή 

“ π 4 “2 7 - τὰ ΄ - ὁπ λ ἐτίθει, τῷ τέ γηες εὕσσελμιοι φορεουσι. 
-“ Ν" τ .»] ν »"» ΄ ΝΟ ε »-“» στήσε δ᾽ ἐπ᾽ ἐσχατιῆς λιμένος" περὶ δ᾽ ἐσθλοὶ ἐτιροι 

» σ ΕἸ ἰν « ἀθρόοι ἠγερέθοντο" θεὰ δ᾽ ὥτρυνεν ἕκαστον. 
᾽ ᾽ “ 3 ΠῚ; ᾿ Ν ΄Ψ ᾽ Ἔνθ᾽ αὖτ᾽ ἄλλ᾽ ἐνόησε θεὰ γλαυκωπις ᾿Αθήνη, 

ἂἂΪ“ 45 ἡ Ν ΄ 3. 9 ἕν 7 ᾿ βη δ᾽ ἴμενω; πρὸς δώματ᾽ ᾿Οδυσσῆος θείοιο 
3 “ ΒΤ ἣΝἬ “ 57 ἔγθα, μινήστηρεσσιν ἐστι Ὑλυκὺν ὑπνον ἔχευε, 
πλάζε δὲ πίνοντως" χειρῶν δ᾽ ἔκβωλλε κύπελλα. 

ε ᾿ - ᾿ » " ὰν ἃ Ν οἱ δ᾽ εὕδειν ὥρνυντο κωτὼ πτόλιν" οὐδ ὥρ᾽ ἔτι δὴν 
“ ΕἸ ᾽ 7 “ Ὁ ΑΝ, 7 ΕΣ εἰωτ᾽, ἐπεί σῴισιν ὕπνος ἐπὶ βλεφάροισιν ἔπιπτεν. 

ΠΟ Ν » ΄ »“" Ε ͵ ὠὐυτῶρ Ἴηλεμνώχον προσεφή γλαυκωπις Αθήνη, 
ἐκπροκώλεσσαμένη μεγάρων εὐνωιμεταόντων, 

399 

395 

40οο 

487. ῥοι. 380. βείρυσε. 300. τε ἃ ΡΓ. Π). γε 6ΘΧ διηρηΐ, Η. 391. ἐσχατιῆς} ἐσχατιῆ͵ Ἡ, ἐσχατιῇῆς Ψ. ἐσχατιῇ ὟΥ. 202. βέκαστον. 304. ἴμεναι ἃ, ὈΥ. ἢ. ἰέναι ὁχ Θῃιοηά. ἴμεν ΡτῸ ν. 1. Η. 305. ὕπνον] οἶνον ΘΧ ϑιῃθηά Ἡ. 307. πτόλιν. ἄρ᾽] πόλιν. ἄρν. 408. σφισιν] σφιν Υ͂. , με , 40οΟ. εὐναιεταόντων] εὖ ναιεταῦντῶων Ψ" 

λογίζονται καὶ αὐτῶν τινας εἰς ἐρέτας 
προσεπιδοῦναι. ἍΤ ι]ρο, 486. Φρονίοιο Νο- 
ἥμονα] ᾿Αστείως ὠνοματοπεποίηκεν. πάν- 
τως γὰρ ἐκεῖνος νῆα ὑπέσχετο ὃ μὴ κατὰ 
τοὺς μνηστῆρας ἀφραδὴς καὶ ἀνοήμων ἐπὶ 
τοῖς μένουσι. νυ !ρ. 488, Δύσσετο τ᾽ 
ἠέλιος] Εἴωθεν ὁ ποιητὴς πολλάκις εἰς ἐν-- 
ἐστῶτας μετάγειν. ἔστιν οὖν τὸ ἐδύσ- 
σετὸ παρατατικὸν ἀπὸ ἐνεστῶτος τοῦ 
ύσσω. Πάντα δὲ ἀσφαλῶς" τὸ μὲν 

Αἱ εὔζυγοι, αἱ εὐτάλβωτοι, αἱ εὐκάθε- 
ὃροι, αἱ εὐσανίδωτοι. λέγει δὲ ἐπιθετι- 
κῶς τὰς ναῦς" σέλματα γὰρ τὰ τῶν 
νηῶν σανιδώματα. Ἐ,. ΔΟοΥ 
ἐσχατιῆς)] Ἐπὶ τὸ ἄκρον τοῦ λιμένος, 
μεθ᾽ ὃ ἡ θάλασσα. γυϊρ. 1492. ᾿Α- 
θρόοι] Γρ. αὐτήν. Η 41]. 305. Ὕπνον 
ἔχεε] Τὸ ὑγρὸν τοῦ ὕπνου δηλοῖ. ΨῸΪ]ρ. 
2406. Πλάζε δὲ πίνοντας] Παρεπλάνα 
τοῦ ἐγρηγορέναι. πι]ρ, Χειρῶν δ᾽ ἔκ- γὰρ λαθεῖν δυνάμενον καὶ μεθ᾽ ἡμέραν 

πέπρακται, ἥ τε ἔντευξις ἡ πρὸς τοὺς 
τλευσομένους, καὶ ἡ πρὸς τὸν τὴν ναῦν 
ταρέξοντα" τὰ δὲ τῆς καθολκῆς σκότους 
ἐπεληλυθότος. Τὸ σκιόωντο δὲ, σκιὰς 
ἐποίουν, ἀπὸ τοῦ τὸν ἥλιον εἶναι πρὸς δύ- 
σιν, Εὶ, 0. ᾿Αγυιαί Τὰ ἄμφοδα, αἱ 
ἰδοί. στενόχους (50Υ. στενωποὺς) ᾿Αθη- 
αἴοι, ἀγυιὰς ᾿Αργεῖοι καλοῦσιν. ΜΆ. 
ϑΆγηθν. 390. Εὔσελμοι φορέουσιν 

βαλλε κύπελλα] ᾿Αδυνατουσῶν διὰ τὸν 
ὕπνον. αἱρ, Εἰκότως. πολὺν γὰρ ἔπι- 
νον χρόνον ἐξ ὅτου τὴν ἐκκλησίαν διέλυ- 
σαν. Ἐϊ. ῷ, 407. Οἱ δ᾽ εὕδειν ὥρνυντο] 
Δεῖ νοεῖν ὅτι οἱ ξένοι τῶν μνηστήρων παρὰ 
φίλοις ἐκάθευδον. οὐ γὰρ ἐθάῤῥουν παρὰ 
τῶν ᾿Ιθακησίων μνηστήρων ἡ ἐν τῷ οἴκῳ 
᾽Οδυσσέως καθεύδειν. Ἐ;. Ο. Ῥᾳ]. οὕτως 
γὰρ αὐτῶν καὶ ἡ ἀπώλεια ἐγνώσθη. Εἰ. 
ῷ. 408. ᾿Επὶ βλεφάροισιν ἔπιπτεν 

Υ Βουθοηάιπι νἱᾷ, οὖσ᾽ ἐν τῷ οἴκυ. ΒΌΤΤΜ. 



18 ΟΔΥΣΣΕΙΑΣ Β. 40ο1---420. ΕΒ: ΤΙ 

Μέντορι εἰδομένη ἡ μεν δέμας ἠδὲ καὶ αὐδήν 

Τηλέμαχ, ἡδὴ μέν τοί ἐὐκνήμιδες ἑ ἐτατροι 

είωτ᾽ ἐπήρετμοι, τὴν σὴν ποτιδέγμενοι ὁ ὁρμήν᾽ 

ἀλλ᾽ ἴομεν, μὴ δηθὰ διωτρίβωμεν ὁδόιο. 

Ἃς ἄρα φωνήσασ᾽ ἡγήσωτο Παλλῶς ᾿Αθήνη 405 
κωρπαλίμως" ὁ δ᾽ ἔπειτα μετ᾽ ἴχνιω βαῖνε θεοῖο. 
αὐτὰρ ἐπεί ῥ ἐπὶ γηώ κατήλυθον ἠδὲ θάλασσαν, 

εὑρον ἔπειτ᾽ ἐπὶ θιωὶ καρηκομόωντας ἑταίρους. 

τόσι δὲ καὶ μετέειφ' ἱερὴ ὶς Τηλεμάχοιο 

Δεῦτε, φίλοι, ἤτω φερώμεθα" πάντα γὰρ δὴ 410 

ἀθρό᾽ ἐνὶ μεγάρω" μήτηρ δ᾽ ε ἐμὴ οὔτι πέπυσται, 

οὐδ᾽ ἄλλωι δμωαὶ, μία δ᾽ οἴη μῦθον ἅ ἄκουσεν. 

Ὡς ἄρω φωνήσας ἡγήσατο" τοὶ δ᾽ ὃ ἀμ’ ἔποντο. 

οἱ δ᾽ ἅμω πάντω , φέροντες εὐσσέλμω ἐπὶ νηὶ Ξ 

κάτθεσαν, ὡς ἐκέλευσεν Ὀδυσσήηος φίλος υἱός. 415 
ἄν δ᾽ ἄρα Τηλέμωχος γηὸς βαῖν, ἥρχε δ᾽ ᾿Αθήνη, 

γηὶ δ΄ ἐνὶ πρύμνη κατ᾽ ἄρ ̓ ἕζετο" ἄγχι δ᾽ ἄρ᾽ αὐτής 

ἐζετο Τηλέμαχος" τοὶ Σ πρυμνήσι' ἔλυσαν" 

ἂν δὲ καὶ αὐτοὶ βώντες ἐ ἐπὶ κλήϊσι κάβθιζον. 
τόσιν δ᾽ ἢ ἐώμνενον οὖρον ἵξι γλαυκῶπις ᾿Αθήνη, 

401. βειδομένη. 
βειφ᾽. Είς. 

ἄρν. 

Βάρος ὕπνου δηλοῖ ταχὺ τὰ βλέφαρα 
κλείοντος. αἰ. 401. Μέντορι εἰδομένη) 
Ἐπεὶ τοῖς ἔμπροσθεν ὁμοιωθεῖσα τῷ Τη- 
λεμάχῳ ἡ θεὸς κατὰ πόλιν ᾧχετο πάντη, 
εὐλόγως νῦν μεταβάλλεται. ὦ. 402. 
᾿Εὐκνήμιδες ἑταῖροι] "Ἑνοπλοι" ἐκ μέρους 
τὸ πᾶν. ἢ κατὰ μετάληψιν ὃ εὐοπλισμένοι 
τὰ περὶ τὸν πλοῦν. ΕΒ. Ω. 404. Δια- 

τρίβωμιεν ὁδοῖο] ᾿Αναβαλώμεθα ἀπὸ τῆς 
ὅδοῦ, ᾿Αττικῶς. Ε. 410. Δεῦτε φίλοι] 

Δημαγωγικῶς εὐκαίρως κολακεύει. νυρ. 

Καλλίστρατος, Δεῦτε φίλοι ὄφρ᾽ ἤϊα (δογ. 

7α) φερώμεθα. καὶ ἔστι τῆς νεωτέρας 
ἀτθίδος τὸ οὕτως συναιρεῖν. Ω.. Ηδ1]. 

412. Οὐδ᾽ ἄλλαι ὃρωαί]) Λεληθότως 

ΒΌΤΊΥΜ. α Θργ, εὖ ὡστλισμεένοι. 

χ ϑρααὶ ἀοθεθαῦ εἰς τὸ ἱκνεῖσθαι.: 564 5ογῖθα Δρογγανὶ δά νϑύθιπὶ ἐπι σήδειον ἴῺ 5010]. 

ΒΌΤΤΜ. μα 421. οἵ πἷς ροδβιῖξ ααδ 11πὸ ΡοΥΓΠΙ ΠΘηΥ. 

4οϑ. εὗρον] εὗρεν Υ. 

414. ἅμα] ἄρα. ἩῸ. ν.Υν. 
10. ἑταίρους ᾿Αχαιούς Νν. 409. μετέ- 

10. ἐπὶ] ἐνὶ ΗΟ. Ν. 417. ἄρ 

ἀπόῤῥητον. αὐτοῖς ὑποτίθησι τὴν πρᾶξιν, 
ἔσεσθαι, ἵνα μηδὲ αὐτοὶ ἐξείπωσί τισιν. 
ΕΒ. Ο. συὶρ. 417. Νηΐ ᾿Αντὶ ᾿ 

γηός. Β. ᾿Αντὶ τοῦ, γεῶς πρύμνῃ. καὶ 

ἐν Ἰλιάδι, Νηὶ δ᾽ ἐνὶ πρύμνῃ ἔναρα β 
εντα Δόλωνος (1]. κ΄. 570.). Βω 

βροτόξ 

; 420 
5; 

᾿ 

41:0. Ἐπὶ κληῖσι] Ταῖς ναυτικαῖς καθ- 
έδραις, ἐκ τοῦ συγκλᾶσθαι τὸν καθίσαντα:. 

Ε.. 42ο. Ἴκμενον οὖρον] ᾿Απὸ τοῦ ἵκε. 
νοῦμαι, τὸ παραγίνομιαι, ἐπιτήδειον Β. ἰ 
Ω. Τὸν ἱκνεῖσθαι καὶ φέρεσθαι ποιοῦν-᾽ 

ταὐ ἢ τὸν δίυγρον καὶ ἁπαλόν. καὶ ἀλλατ᾿ 

χοῦ, ᾿Ανέμων μένος ὑγρὸν ἀέντων ( 

478. ). ἢ τὸν ἐπιτήδειον εἰς τὸ ἰέναι" 
τὸν ὑγρὸν ἀπὸ τῆς ἰκμάδος. Εἰ. σε Ψψυϊρ.. 

Ι 
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ΕἾ “ὝἪ ᾿, “ἊΨ 4 ὠκρώη ζέφυρον, κελάδοντ᾽ ἐπὶ οἴνοπα πόντον. 

ΝΙΓΑΆ 7 3 ͵7 3 », 

Τηλέμαχος δ ετωροίσιν ἐποτρύνοις ἐκέλευσεν 
ε - 3 7 57 ὅπλων ὥπτεσθαι" τοὶ δ᾽ οτρύνοντος ὠκουσών" 
ὐ' ἷὰ δ᾽ οἴου Ἁ 3} 6 42, ἱστὸν Θ᾽ εἰλάτινον κοϊλής ἐντοσῇε μεσόδμης 

" ᾿ «Ὁ ἣν ᾿ νι Π]) ᾿ στήσων ὠὡειρῶντες" κωτῶ δὲ σροτονοισιν ἔδησαν 425 κά ν᾽ « 7 Ἂ .53..} ΄ ᾿' -» 
ἐλκον δ᾽ ἱστία, λευκὰ εὐστρέπτοισι᾽ (βοεῦσιν. 
39} 57 ᾿ ς γε, 

ἐπρήσεν δ φνγεμος ββεσον ἐστιον ἀμφὶ δὲ κύμω 
, Ψ ν εω Ν “ὦ 5 

στείρη πορφύρεον μεγώλ ἰώχε, νηὸς ἰούσης 

ἡ δ᾽ ἔθεεν κατὰ κῦμα διωπρήσσουσω κέλευθον. 
3... ε Ν ἂν τ τ Ὁ" μ δησάμενοι δ᾽ ἄρω ὅπλω θοὴν ἀνὰ νήω μέλαιναν, 

421. βοίνοπα. 
ἐκέλεύεν Η. 428. μέγα Είξαχε. 

Ἱει γλαυκῶπις ᾿Αθήνη] Ἢ κατὰ τοὺς 
γαυτίλους ἐμπειρία καὶ φρόνησις, ἢ χρη- 
σάμενοι ἔπλευσαν. “]ρ. 421. ᾿Ακραῆ 
ζέφυρον] ᾿Επιτήδειον, ἄκρως πνέοντα πρὸς 
τὰς χρείας, οὐ πλέον οὐκ ἔλαττον. Β. Ο. 
(564 ρεγρογδῃ δά 420.) Ψι]σ. Ἢ 
τὸν μὴ κεκραμένον ἀλλ᾽ ἀκριβῶς ζέφυρον. 
[ινὲς, εὐκραῆ. Ψυ]ρ. Τὸ ἀκραῆ ζέφυ- 
ὃν κελάδοντα, καὶ τὸ, ᾿Ἑπλέομεν βορέῃ 
ἱνέμῳ ἀκραέ! (ξ΄. 253.), οὐκ ἔστιν 
ἔκρως πνέοντι, ἀλλ᾽ ἀκεράστως πνέοντι. 
ἧς γὰρ κράσεως τῶν ἀνέμων κατηγορεῖ 
ὃ δεινόν" λέγει γὰρ, Δεινὴ μισγομένων 
ἐνέμων ἐλθοῦσα θύελλα (ε΄. 3.1..}. 
Επαινεῖ ὡσαύτως καὶ ἐπὶ οἴνου τὸν ἀκ- 
ραστον" Ἔν δὲ πίθοι οἴνοιο παλαιοῦ ἡδυ- 
ὅτοιο Ἔστασαν ἄκρητον θεῖον πότον ἐντὸς 
χόντες (34ο.), ὅπως ἀκούσης καὶ τὸ 
'κήρατον, καθαρὸν πόμα, καὶ ἀκέραστον, 
αἱ ἀκραιφνές. Ἢ τὸν ἐπιτήδειον, ἢ 
μικτὸν ἑτέρῳ" ἢ ἄκρως ἄοντα, ἤτοι αὐτ- 
βῥκως πρὸς τὴν χρείαν, οὐ πλέον οὐκ 
λᾶττον. Τὸ δὲ κέλαδον, τὸ κελαδεῖν 
80. κελάδοντα, κελαδεῖν) ἐπὶ λιγυρᾶς 
θογγὴς ἀδεται (80 Υ. τίθεται), τὸ δὲ 
ἰχθεῖν ἐπὶ κυμάτων". Ἐ. Ο. Κελά- 
»τὰ} Ἐπίθετον τοῦ πόντου. ὅθεν καὶ 
παλαιοὶ ᾿Ἐγκέλαδον ἵππον τῷ Πουσει- 
νι παραδιδόασιν. Ἅ].. 452. Ἔπο- 

ἡ ΘΡβογναίίο οομίγα 605 ηυὶ κελάδοντα δὰ σόντον ἱγταβογοηῖ: (ΟΕ, «' 
ὁ ΤΥ, οἱ Π]. Ψ΄. 2ο8. υἱδὶ κελαδεινὲς ἂθ Ζορονγτο. ΒΕΤΤΜ. 

430 
422. ἐποτρύνας ἃ ὈΥ. πη. ὧν ἴῃ πα δχ διηθηΐ, ἀθίπαθ 

τρύνας] Γρ. καὶ, ἐποτρύνων, διχῶς. ΗΔΥ]. 
424. Μεσόδμης] ᾿Ιστοδόκης, ἐκ τοῦ μέ- 
σον δεδομῆσθαι. τῆς ληνοῦ λέγει, εἰς ἣν 
ἐμβάλλεται ὁ ἰστός. ἔστι δὲ τοῦ πλοίου 
μέσος τόπος. Ἐ;. Ο. Μεσόδμη ἡ ὀπὴ δι᾽ 
ἧς ὁ ἰστὸς ἐνείρεται, παρὰ τὸ ἐν μέσῳ τῆς 
νηὸς δεδομῆσθαι. νυν. 425. Προτό- 
νοισ ] Σχοινίοις, δι᾽ ὧν ὁ ἱστὸς ἀποδεσμεῖ- 
ται, ὡς ἂν ἔχῃ βεβαίως ἵστασθαι. οἱ δὲ 
παλαιοὶ, κάλωας ἀπὸ τοῦ καρχησίου εἰς 
πρώραν καὶ πρύμναν διατείνοντας. νυ ρ. 
426. Εὐστρέπτοισι βοεῦσι] Καλῶς ἡρ- 
μοσμένοις ἢ εἰργασμένοις ἱμᾶσι. ὕστερον 
δὲ οἱ κάλοι (ΕἸ. κάλωες) ἐπενοήθησαν. 
᾿ς Ὁ, Βοεῦσι)] Λώροις" τούτοις γὰρ 
ἐχρῶντο τὸ πρότερον, νῦν δὲ τοῖς ὀνομαζο- 
μένοις κάλοις. Β.. Βοεῦσ,] Χρήσεως ἀρ- 
χαίας ἐστὶ, καθ᾽ ἣν καὶ νῦν οἱ περί που 
τοὺς Ταύρους ἀρκτικοὶ φωκῶὼν δέρμασι καὶ 
ἄλλοις τισὶ τοιούτοις τὴν τῶν σχοινίων 
χρείαν ἀποπληροῦσι. Βοίας καὶ βοεῖς λέ- 
γει τοὺς ἐκ βοείων ἱμάντων κάλωας. 
Ψυ]ρ. 427. Ἱστίον τὸ ἄρμενον, ἱστὸς 
δὲ τὸ κατάρτιον, ὡς τὸ μέσον ἱστάμενον 
ξύλον. Β. 428. Στείρῃ] Τῇ τρόπιδι, 
διὰ τὸ στερεὰν εἶναι, καὶ διὰ τὸ στερεοῦ- 
σθαι ἐν αὐτῇ τὴν ναῦν. Ε;. Πορφύρεον] 
Μέλαν: ἀφ᾽ οὗ λέγεται καὶ πορφύρεος 
θάνατος, ἤτοι μέλας. Ἐ. 430. Δησά- 

. 402. 0Όὲ ῥοχθεῖν 
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7 “ » , ΕΣ 

στήσωντο κρητήρως ἐπιστεφέως οἰνοιο" 
» 5 “ - 3 ΄ 

λεῖβον δ᾽ ἀθανάτοισι θεοῖς ἰειγενέτησιν, 
» 7 λ ἤ χὗ 7 

ἐκ πάντων δὲ μάλιστα Διὸς γλαυκώπιδι κούρη. 
Σ᾽ .“ ἡ 5.» »-ἢ  ς 

παννυχίη μέν ῥ᾽ ἥγε καὶ ἠῶ πεῖρε κέλευθον. 

431. βοίνοιο. 

μενοι] Γρ. δήσαντες. ῬᾺΪ. “Ὅπλα θοὴν 

ἀνὰ νῆα] Τὰ σχοινία τὰ τείνοντα τὸ ἄρ- 

μενον. Ὁ, 431. ᾿Επιστεφέας] Μέχρι 

τῆς στεφάνης μεστοὺς καὶ τοῦ χείλους. 

Ω. πΠλήρεις μέχρι στεφάνης, παρὰ τὸ, 

κρητῆρας ἐπεστέψαντο. Μασ. 433. 

Γλαυκώπιδ, κούρῃῇ Ἢ τῷ ἀέρ. Ἡ 

᾿Αθηνᾷ στοιχειακῶς εἰς τὸν ἀέρω ἀλλη- 

γορεῖται. Ε. 434. Καὶ ἠῶ] Τὴν με- 
ταξὺ νυκτός τε καὶ ἀνατολῆς ὥραν. 

ὥφειλε δὲ εἰπεῖν οἰῶ ". Ψα]ρ. ᾿Ηὼ πεῖρε] 
᾿ὼ λέγει τὴν ὀρθρινὴν ὥραν τὴν μετας δ 

γυκτὺὸς καὶ ἡλίου ἀνατολῆς. τὸ δὲ πεῖρε, 
ἀντὶ τοῦ ἐπέρα. ἔνθεν καὶ τὺ, ᾿Αλεγεινά, 
τε κύματα πείρων (θ΄. 183.). Ε. Β. 

] 

δὶς ἴῃ δαᾷ. δῃξ. απᾶθ γθο ΠΟΤῈ 5 ἔδοουιηΐ ἠώ. 564 5ογίρβογαΐ, ϑρίπου, Βτατητοαι 
ἡ (ἴσου ἠοίη, αποά τεβρομᾶοτγοῦ ργεοοάθμῃ παννυχίη. ΒΌΤΤΜ. 



ΤῊΣ 

ΟΜΗΡΟΥ ΟΔΥΣΣΕΙΑΣ Γ. 

ποποπηπαπθῆι...... 

Γάμμ᾽ ὑπὸ Νέστωρ δέκτο, συνῶρτο δ᾽ ὃς υἷ!, θεὰ δ᾽ ἔπτη. 

ὝΨΡ.: ἈΝ » ΗΈΛΙΟΣ δ ἀνόρουσε, λίσων περικωλλέω λίμνην, 
ὑρωνὸν ἐς πολύχωλκον, ἵν᾿ ἀθανάτοισι φωεΐνη, 
«αἱ θνητοῖσι ββροτοῖσιν ἐπὶ ζείδωρον ἄρουραν. 
ἱ δὲ ᾿πύλον, ἸΝηλῆος εὐκτίμενον πτολίεθρον, 
, Ν »;.35. κ Ν 7 ς δὰ δ ξον" τοὶ δ᾽ ἐπὶ θμὴ θαλάσσης ἱερὼ ῥέζον, ς 

Ὁ Ε 
7 ᾿αὔρους πωμμέλωνως ᾿Ενοσίχβονι κυωνοχιοίτη. 

ὙὙπόθεσις. Τηλέμαχος εἰς Πύλον κατ- 
χθεὶς ἅμα τῇ ̓ Αθηνᾷ ἐν Μέώντορος μορφῇ 
«ταλαμβάνει τοὺς Πυλίους θυσίαν ταύ- 
ὺν ἐπιτελοῦντας τῷ Ποσειδῶνι. καί τι 
ἐρὶ τοῦ πατρὸς αὐτῷ πυθομένῳ ἐκτίθεταί 
γνῶ τῶν ᾿Ιλιακῶν διηγημάτων. Μετὰ 
το ἡ μὲν ̓ Αθηνᾷ ἐν ὀρνέου μορφῇ ἀπαλ- 
ἤττεται" ὁ δὲ Νέστωρ θυσίαν αὐτῇ 
νντελέσας τὸν Τηλέμαχον ἅμα τῷ υἱῷ 
εἰσιστράτῳ εἰς Λακεδαίμονα ἀποπέμ.- 
- α]ρ. Ω, Τηλέμαχον ἐλθόντα 
»ν ᾿Αθηνᾷ ξενίζει Νέστωρ. καὶ διη- 
ἥται αὐτῷ τὰ συμβεβηκότα τοῖς Ἕλ- 
σι καὶ τὸν ἀπόπλουν ἐκ Τροίας. πυ- 
μενος δὲ τὰ περὶ τοὺς μνηστῆρας καὶ 
ὡρίσας τὴν ᾿Αθηνᾶν ἀπιοῦσαν θυσίαν 
τῇ ἐπιτελεῖ. λαβὼν δὲ ὁ Τηλέμαχος 
μα σὺν Πεισιστράτῳ τῷ Νέστορος υἱεῖ 
᾿ Σπάρτην ἀπαίρει. νυκτὸς δὲ ἐπιγενο- 
νης ξενί ζονται παρὰ Διοκλεῖ ἐν Φηραῖς. 
αἱρ. ῬᾺ]. 1. Ἠέλιος δ᾽ ἀνόρουσε] 
κα ἡμέρᾳ καταγόμενον ποιεῖ τὸν νεα- 

εἰς τὴν Πύλον, ὡς τὸ μηδὲν αὐτῷ ἔρ-- 
, τῆς ἡμέρας μέρος καταλείπεσθαι. τὸ 

; κατὰ τὴν ὑποστροφήν. Αἶψα 
Ρ ἠὼς ἦλθεν ἐὔθρονος, οἱ δ᾽ ἐπὶ χέρσου 
λεμάχου ἕταροι λύον ἱστία (ο΄. 405.). 
ὶ ἐν "ϊλιαδι ἕωθεν φέρει τῷ ᾿Αχιλλεῖ 
ΝΌΟΣ, 1. 

τὰ ὕπλα. Ω. Λίμνην ὁ ποιητὴς πᾶν 
ὕδωρ φησὶ, νῦν δὲ τὸν ὠκεανόν. Ῥᾳ]. ΕἸ. 
Β.0. 3. Θνητοῖσι βροτοῖσιν] Βροτοῖς 
ἀθανάτοισι καὶ θνητοῖς, τὸ μὲν διὰ τὴν 
ψυχὴν, τὸ δὲ διὰ τὸ σῶμα. Ἐ'. Ζείδωρον} 
Τὴν τὰ πάντα πρὸς τὸ ζῇν δωρουμένην. 
ἘΣ. 4. Οἱ δ᾽ ἐς Πύλον Νηλῆος] Νηλεὺς 
γὰρ ὡς εἴρηται (80Υ. εἴρηκεν) Ἑλλάνικος 
(δέν. ἔγαρτη. 12.) μωχησάμενος μετὰ 
Πελίου, ἐξ ᾿Ιωλκοῦ ἧκεν εἰς Μεσήνην καὶ 
τὴν Πύλον ἔκτισε, Μεσηνίων χώραν παρ- 
ασχόντων. Β, Ε). 6. Ταύρους παμμέ- 
λανας} 'Ταύρους μὲν διὰ τὸ βίαιον τῆς 
θαλάσσης, μέλανας δὲ διὰ τὴν χρόαν τοῦ 
ὕδατος τὴν ἐκ τοῦ βάθους. ψιρ. Ρα]. 
Διὰ τὴν ἐπιφάνειαν τῶν ὑδώτων μέλανας. 
Πορφυροῦν γὰρ κῦμά (1]. φ΄. 326.) φησὶ, 
καὶ, Μέλαν δέ ἑ κῦμ᾽ ἐκάλυψεν (1, ψ'. 
693. υδὶ νά. Ηφγη. (Οἀ. ε΄. 353.), 
καὶ, Ἔνθορε μείλανι πόντῳ (1]. ὡ΄, 79.}" 
καὶ ᾿Ιοειδέα πόντον (1]. λ΄. 208.) φησίν. 
Ω, Ὅτι μέλαν τὸ ὕδωρ διὰ τὸ βάθος 
ἠχητικόν. ἘΣ. ᾿Ἐνοσίχθονι κυανοχαίτῃ] 
Ποσειδῶν, θύουσιν ἢ ὡς ἀπόγονοι αὐτοῦ 
διὰ Νηλέως, ἢ εὐχαριστοῦντες τῷ δαίμονι 
ἐπὶ τῷ νόστῳ. Ε΄. Ο. Ἐνοσίχθον. Τῷ 
Ποσειδῶν, τῷ κινοῦντι τὴν γῆν. ἔνωσις 
γὰρ ἢ κίνησις, χθὼν δὲ ἡ γῆ. δοκοῦσι 
Μ 
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ΕΣ 7 ΄ῃχ »] . 7 δ 3 «ς , 

ἐννέω δ᾽ ἕδρωι ἔσων, πεντηκόσιοι δ᾽ εν ἑκάστη 
« 57 ες 7 3 » ν 

είωτο, καὶ προύχοντο ἑκάστοβθι ἐννέω ταύρους. 

ΟΔΥΣΣΕΙΑΣ Γ. 7--14. 18. 

35) θ᾽ « Ὰ 3 , Ὁ» 7 θ »“» δ᾽ δ. ΩΝ 7 "»" 

εγοσ οἱ σσ οὙχν επσοσῶωντο, ἼΩ εσι μῆριω Ἀῶώιον. ' 

ς δ᾽ ΣΥΝ ,7 5 Ὁ» ε 7 .' 3.1 

οι ἰθὺς κωτούγοντο, ἰδ ἱστιὼν γῆος εἰσήῆς 16 

᾿] 

στεϊλων ἀείρωντες, τὴν δ᾽ ὥρμισαν, ἐκ δ᾽ ἔβων αὐτοί: 

βαῖν" ἦρχε δ᾽ ᾿Αθήνη. ἐκ δ᾽ ἄρω Τηλέμωχος νηὸς 
τὸν προτερή προσέειπε θεὼ γλαυκῶπις ᾿Αθήνη: 

Τηλέμωχ;, οὐ μέν σε χρὴ ἔτ᾽ αἰδοὺς οὐδ᾽ ἠβαιόν᾽ 

7. πεντηκόσιοι] πεντήκοντα Ἡ. 

εὖθ Ἡ. ΡΝ. 
ἔκαιον Μ΄. μηρί᾽ ἔκηαν ὟΝ. 

13. προσέξειπε. 

γὰρ οἱ σεισμοὶ ἐξ αὐτοῦ εἶναι. Ψαΐρ.. 7. 
ξ Ἔ 

Ἐννέα δ᾽ ἕδραι ἔσαν] ᾿Εννέα συνέδρια ἦν 

διὰ τὸ ἐννεάπολιν εἶναι τὴν Πύλον. ἘΣ. 

Ῥᾳ]. Ἢ ἐννέα πόλεων ἦρχε Νέστωρ, 
͵ 

Πύλου, ᾿Αρήνης, Φρύου, Αἰσχυος, Κυπα- 
- - 

ρισσήεντος, ᾿Αμφιγενείας, Πτελεοῦ, Ἕ- 

λους καὶ Δωρίου. ΕἸ. ᾿Επεὶ ἐννέα πόλεων 
“᾿ δὼχ 

ἦρχεν ὃ Νέστωρ' Οἱ δὲ Πύλον τ᾽ ἐνέμοντο 

καὶ ᾿Αρήνην ἐρατεινὴν, ἹΚαὶ Φρύον (Ηρ. 
ΕΣ ΕΡΑ, Β τ 

Θρύον) ᾿Αλφειοῖο πόρον καὶ εὔκτικον Αἰἱ- 

πυ, Καὶ Κυπαρισσήεντα καὶ ᾿Αμφιγέ- 
7 

νειαν ἔναιον, Καὶ Πτελεὸν καὶ Ἕλος καὶ 

Δώριον (1. β΄. 591.). καθ᾽ ἑκάστην οὖν 
,ἷ Ἕ Ν , γ 5 

πόλιν ἦν ἕδρα. τὸ δὲ, πεντηκόσιοι δ᾽ ἐν 
; δ, Ἁ ΄σ ε ’ -» ἄγ, 

ἑκάστῃ τὸ πλῆθος ὑποφαίνει τῶν ἐπὶ 
» , ᾿ ,ὔ Ε ΄ 

[λιον. συνεστρωτευκότων Νέστορι. ἐνενή- 

κοντώ γὰρ νῆες ἦσαν τοῦ Νέστορος, Τῶν 

δ᾽ ἐνενήκοντ᾽ ἀνδρῶν (8οΥ. ΟΟἸ]ἴο Ἐλιβῖ, 

οἵ 11]. π΄. τόρ. 170. Τῶν δὲ ἑκάστη 

Πεντήκοντα ἀνδρῶν). εἰσὶν οὖν οἱ πάντες 

ὃφ΄. Πάντα οὖν μετὰ παρατάξεως καὶ 
Ἃ 

εὐκοσμίας γίνεται ὡς ἂν Νέστορος ἥγου- 

μένου. Ω. Πεντακόσιοι δ᾽ ἐν ἐκάστῃ] 
͵ 

« Αβουῖθαπι Ῥογβοηὶ ποΐα]αβ δὰ γ. 7. οἵ 8. 'π χαΐθι5 46 Ηδ1]. οοα οἾ8 50 }0}1}8 τϑέβι 

«ἧς γρ. πεντηκόσιοι δ᾽ ἀν ἑκάστη. ΨοΙΪαΙ ἑκάστην. 8. Τινὲς ἑκώστοθεν δ ἐστιν ἐξ ἑκώστης : 

«- ξχάσεοθ, ΑὙἸδίδτ μα οἵ Ἡοτγοαϊδηιβ. Αρραγοῦ, νϑῦρα ποϑβίγ ΒΟΟΣ ἴπᾶθ ἃ ΠΟΙΙΪ 

᾿Αρίσταρχος βρθοΐατα δὰ ν. 8, ᾿ζα ἰαπηθη τὖ ροΒὲ γογθὰ οὕτω---πεντακόσιοι ΘχοϊΔογῖτ δι 

Ααἰβίαγεμὶ ποθ οαπη Δα Βεογθμτθι15 ἃ] 4ποῖ νου θῖ5, ἀρ γγαμίθ βουῖθα ἃ ΡΙΊΟΥΙ 86 

ἴπ ροβίουϊιβ. [ἢ νοοο δπΐθιῃ πεντακόσιοι σαπὶ Βοοαπ ἃ 50 Π6}08 Ρ6Γ τηθϑίσιπι ργοάθοθ 

οββοῖ, δια Ι ροθδηῦ σγδΠ ΠΟ], ΓΘ Πα πο ΘΠ 6 ὦ, ἃΠ τη ΐαγθηΐ 1 7. 

γἱοΐδϑ [Πα πεντήκοντα 5βίαϊτίτη γα] οἰοπᾶα. Ποπΐαπα ἔογτηδ πεντηκοντὺς οδύ ὈΥΘΊΟΥ 58 

ορουταϊί, 51 ἃ πενσήκοντα νοΟὨΪϊΐ, πεντηκοστὺς, 51η ἃ πεντακόσιοι-ττισενσ ἀκοσιοστύς. ΝῚ 

τἰηΐ 78πι (6 μἷ8 οπηπῖθιβ γι, ΒΌΤΤΥΜ, 

10. μηρία καῖον] μηρί" ᾿ἔκηον Ἡ. Ἰερα ἔκηαν. 

10. ἴδ). Η.. 

10. δὲ ξεκάστῃς. 8. βεκάστοθι. Ο. ἔνθ" 
ΡΟΙΒ. μηρὶ 
10. Εἰδ᾽, ἐξίσης 

Οὕτω διὰ τοῦ ἃ τὸ πεντακόσιοι Ἀρίσταβ 
χος καὶ Ἡρωδιανὸς, ἑκάστεθι, ἐν ἑκάστ 
τόπῳ. τινὲς δὲ, ἑκάστοθεν, ὅ ἐστιν ὲ 
ἑκάστης πεντηκοντύος. προπαροξύνετε 
δὲ ἀμφότερα ἃ. Ω, 8. Εἴατο καὶ προῖ 
θεντο (Ω. προὔχοντο)} Γράφεται κε 
προύχοντο. ᾿Αρίσταρχος, προείχοντο 1 
θεῷ, οἷον παρεῖχον" οἱ δὲ, πρὸ αὐτῷ 
κατείχοντο ἐπὶ τὸ σφάξαι" τινὲς ὃ 

προεβάλλοντο. Ἐ;. Θ. 9. Οἱ σπλά 
ἐπάσαντο] Τινὲς σπλάγχν᾽ ἐδάσα 
Ε. Ω. Ηδ]. Ὅτε οὗτοι τῶν σπ' 

γχνων ἐπάσαντο καὶ οὗτοι ἰθὺς κ 
ἤγοντο. Ἐ. ὦ. το. ΑΥΒίΔΤΌΠΙΙΒ 
Ηοιοάϊαπαβ ἀἰζου αἰΐθτο τποάο, καὶ 
ἄγοντ᾽ ἠδ᾽ εἴ κατάγοντο ἰδ᾽. ΡΟΙΝ.Ι 

Ηαῖ]. τι. Στεῖλαν] Οἱ περὶ Ζηνόδοτ' ] 

σεῖσαν ἀείροντες (Ὠιιστιβα 116 ΡΟΒ5Β.. 

Η1].). τότε δὲ σείουσιν ὅτε θελήσω 

χαλάσαι τὸ ἄρμενον. Ὁ. 14. Χρή7Τ 
χρεῖ". Ηδγ]. Οὐ μέν σε χρὴ ἐτ᾽ αἰδοῦ 
Οὐ χρεία σοι τῆς αἰδοῦς, ᾿Αττικῶς. Ὲ 

πρεπῶς δὲ ὡς μὲν ἀδαήμονι διαλέγεϊ 

Βεά πραυθ τ 



.18. 111. ΟΔΥΣΣΕΙΑΣ Γ. τς---20. 89 
4 ἂ ἈΝ 7 ᾽ ᾿4 " 7 Ρ Γουγεκο γὼρ καὶ πόντον ἐπέπλως, ὄφρα πύθηαι 15 

Ἂ, «ἢ η »-"-" .“ ΕἸ ν΄ τατρὸς, ὅπου κύθε γαῖα, καὶ ὅντινα πότμον ἐπέσπεν. 
Ὶ 3. “λα ας δὴ ΄ ς Α Ξ ὑλλ᾽ ἄγε νὺν ἰθὺς κίς Νέστορος ἱπποδάμοιο 

ΡᾺ -“ ᾽ Ζ ΄ ἴδομεν, ἥντινώ μῆτιν ενὶ στήθεσσι κέκευθε" 
͵΄ ΄ Χ ε) τ "2, σσεσθωι δέ μιν αὐτὸν, ὅπως γημερτέω εἴπη" 

» ᾽ 3 δ ἐρα 7 ᾿ς ΄ 3 7 Νεῦδος δ᾽ οὐκ ἐρεει" μώλωῳ Ὑῶρ πεπνυμένος ἐστί. 
.Ν 

20 

Τὴν δ᾽ αὖ Τηλέμαχος πεπνυμένος ἀντίον ηὔϑα; 
Μέντορ, πῶς τ᾽ ἄρ᾽ ἴω, πῶς τ᾽ ὧρ προσπτύξομαι αὐτόν: 
δέ τίπω μύθοισι πεπείρημωι πυκινοῖσιν' 
ἰδὼς δ᾽ αὖ, νέον ἄνδρα γερωΐτερον ἐξερέεσθαι. 

Τὸν δ᾽ αὖτε προσέειπε θεὼ γλαυκῶπις ᾿Αθήνη᾽ 25 
ἡλέμαχ᾽, ἄλλω μὲν αὐτὸς ἐνὶ φρεσὶ σῆσι νοήσεις, 
λλω δὲ καὶ δαίμων ὑποθήσεται" οὐ γὰρ ὀΐω 
7 σε θεῶν ἀέκητι γενέσθαι τε τρωφέμεν τε. 
Ἃς ἄρω φωνήσασ᾽ ἡγήσατο Παλλὰς ᾿Αθήνη 

τ6. κύθε] κεῦθε Ἡ. κεῦθε ἰὴ ἰοχί, οἵ κύθε ρτὸ ν.]. Ν. 
0. Γείπη. 20. βερέει. 
3. πεπείρημαι] πεπείραμαι {. 

"ἰοῦσα νῦν ἀποθέσθαι διὰ τὸν καιρὸν τὸ 
ἰοὔτον ἦθος. ὁ δὲ οὐκ ἐπάγει ὅτι ἀδα- 
ἰὼν εἰμί" οὐ γὰρ εὐπρεπὲς περὶ αὑτοῦ 
ιαῦτα ἐκφέρειν ἀλλὰ τἀληθές φησι" 
δέ τί πω μύθοισι πεπείρημαι (ΕΣ. μύ- 
ἰΘ πεπείραμαι). Ε'. 9. Οὐδ᾽ ἡβαιόν] 
δηλον (501. Δῆλον γο] Εὔδηλον) ὅτι 
συναλοιφὴς ἐστι τοῦ ἡ Ὁ τοῦ ἠβαιόν 

ἰσυλλάβου" οἱ δὲ νεώτεροι βαιόν φασι. 
. 15. ᾿Επέπλως) Ὥσπερ ἀπὸ τοῦ ὃι- 
ν διδῶ δίδωμι, οὕτω καὶ ἀπὸ τοῦ πλόω 
ὦ πλῶμι. Β. Πλῶ, πλώσω, ἔπλωσας, 
ὶ κατὰ ἀποκοπὴν ἔπλως καὶ ἐπέπλως. 
. 16, '᾿Επέσπεν] Γρ. ἔπασπεν. Ηδ1]. 
. ἴῃ οοά, ΗΔ]. τοϑίς Ῥοΐβοῃο 

18, βείδομεν. 
22. πὼς τ᾽ ἄρ᾽ ἴω] πῶς γὰρ ἴω ΘΧ απιοηά. Η. 

25. προσέβειπε. 48. ἀξέκητι. 

γΘΥ]8 ἀλλ᾽ ἄγε νῦν 5: ΓΆΒΟΙρίτΠῚ 
οϑΐ γρ. ὄφρα τάχιστα“ εἷ ν, 18. νοοὶ 
εἴδομεν γρ. ἴδωμεν (οἴ, ποῖ. δα β΄. 334.) 
18, Ἐν) στήθεσσι κέκευθε] Παρά τινων 
λέγεται τὸ λογιστικὸν ἐν τῇ κεφαλῇ, παρ᾽ 
ἑτέρων δὲ ἐν τῇ καρδίᾳ. Ἐ. 20. Μάλα 
πεπνυμένος ἐστί] Καὶ πῶς Ὀδυσσεὺς ὁ 

πεπνυμένος ἴσχε Ψεύδεα πολλὰ λέγειν 
(Θά. τ΄.203.}"; ἀλλὰ πρὸς τὸ μηδὲν κατ- 
επεῖγον ψεύδεσθαι τοῦτο κομιδὴ νηπίου ἀν- 
δρός “, Εἰ. 21. Τὴν δ᾽ αὖ] Ἢ αὐτὸς πρὸς 
ἑαυτὸν, ἢ πρὸς φίλον τινὰ Μέντορα ἴ. ΕἸ. 
24. Αἰδὼς δ᾽ αὖ νέῳ ἀνδρί, οὕτω δὲ οἱ κατὰ 
᾿Αριανόν (Ῥιανόν οἴῃ. ΡΟΒΒ.). ΗΔ]. 
28. Γενέσθαι τε τραφέμεν τε] Οὐκ ἔστιν 

Ὁ Νιυΐτγιιπι βου οθαΐαν οἹΪπὰ οὐδηβαιόν. ΒΌΤΤΜ. 
“Ἦοο, αιοὰ πιαγρὶ πὶ οἴϊαπι ΡᾺ]. ἈΒΟΓΙΡύπὶ οδῦ, ν᾿ ἀοίαν Ἰδοΐατ ἔμπῖδϑο ἴπ 
ἈΡ115 Ἰοεὸ γοοὶς ἱπποδαίμοιο, αὖ ἱπᾶο ρεμάογοϊ γουθαηι εἴδομεν. ΒΌΤΤΜ. 
ὦ Ἐπ 1] Ἴσκε Ψ. σα. λέγων. ΟἿ. Ηοβἱοά. Θ. 27. Ἴσμεν ψεύδεα πολλὰ λέγειν. ΒΌΤΤΜ. 

ἀπὲ δηΐο νόσοι ἀλλὰ νοῦῦὰ αιδοάδῃν ἀοσθηξία, ἀγροπΐο ποροβαϊϊαϊο ἀθοοτο ὕδια λίγειν. ΒΌΤΤΜ. 

Α111|5. ἃΡο- 

ΓΝΙὨϊγαμι πος ΒΟΠΊΡΟΥ ἀρὶΌ ᾿]ο ΒΟΠΟ] Ἰαβίθβ, τα γογὰ5 οι Πἰσοῖ τὸβ σοβίαβ βὶπθ ΠΠ}ἷ- 
ὯΔ ῬΟΙΒΟΙΪΒ ἀοπιοηβίνοί. ΒΌΤΤΥΤΜ. 

Με: 



84. ΟΔΥΣΣΕΙΑΣ Γ. 30-..-48. 118. 111᾿- 

καρπαλίμως" ὃ δ᾽ ἔπειτω μετ᾽ ἴχνιω βαῖνε θεοῖο. 30 
κα . ΕῚ »"» Ε -, 

ἵξον δ᾽ ἐς Πυλίων ἀνδρῶν ὠγυρίν τε καὶ ἕδρως" 

ἔνθ᾽ ὥρω Νέστωρ ἡστο σὺν υἱάσιν. ἀμφὶ δ᾽ ἑταῖροι, 
Δ: δὰ ᾽ “ὕ) 8, δ 

δαῖτ᾽ ἐντυνόμενοι, κρέα ὥπτων, ἄλλα ὃ ἐπειρον. 
ς ᾽ ς 53 7 7, 3 7 ".} «“ 

οἱ ὃ ν ὡς οὐν ξείνους ἴδον, ἀθρόοι ἤλθον ὠσῶντες, 

χερσίν τ᾽ ἠσπάζοντο, καὶ ἑδριάωσθωι ἄνωγον. 35 
-“7 ͵ 7 » 7 ᾽ φ Ἔ 

πρῶτος Νεστορίδης Πεισίστρωτος ἐγγύθεν ἐλθὼν 

ἀμφοτέρων ἕλε χεῖρω, καὶ ἵδρυσεν παρὰ δαιτὶ 
᾽ »“μἽ » ᾿ ε 

κώεσιν ἐν μωλωκόῖσιν, ἐπὶ ψψωμάθοις ἁλίησι, 

πάρ τε κασιγνήτω Θρασυμήδεϊ καὶ πατέρι ᾧ. 
“ τὰς 3 » 16} 3} 

δῶκε δ᾽ ἄρω σπλάγχνων μοίρως, ἐν δ᾽ οἶνον ἔχευε 40 
΄ 3 Ψ “- Ψ Χ 7 

χρυσέῳ ἐν δέπαϊ" δειδισκόμενος δὲ προσηύδα ' 

Παλλάδ᾽ ᾿Αθηναίΐην, κούρην Δὼς αἰγιόχριο" 

Εὔχεο νῦν, ὦ ξεῖνε, Ποσειδάωνι ἄνωκτι" 

τοῦ γὰρ καὶ δαίτης ἡντήσωτε δεῦρο μολόντες. 
ΓΝ "Ὁ ΩΝ 52 τ Ε 

αὐτὼρ ἐπὴν σπείσης τε καὶ εὔξεαι, ἡ θέμις ἐστὶ, 4- 
5» ᾿ φ ᾽ν 3, 

δὸς καὶ τούτῳ ἔπειτω δέπας μελιηδέος οἴνου 
»“ » »“Ὁ 5. 5 ᾽ 

σπέϊσαι" ἐπεὶ καὶ τοῦτον ὀΐομιωι ἀβανάτοισιν 
57 7 Ν ᾽Ψ" ΄ 8΄ .9»7 

εὔχεσθωι" πάντες δὲ θεῶν χωτέουσ᾽ ἄνθρωποι. 

41. ἄγυρίν] ἄγυρίν ἃ ΡΥ. Ι. 30. ὁ δ᾽ ἔπειτα] δ᾽ ἥπειτα ΘΧ Θηηθηά. Η. 
33. κρέα ὠπτων] κρέα τ᾿ ἀγορήν ταδηῖι, αὖ νἱἀδίαν, τθοθητὶ Η. ἀγορήν Ν'. 

ὦὥπτων. Η. 44. Είδον. 45. ἑδριάασθαι] ἑδρίασθαι ΝΜ. 20. [ῷ. 

40. ξοῖνον. 41. χρυσέῳ ἐν δέπαϊ] χρυσείῳ δέπαὶ ΝΥ. 443. ξάνακτι. 40. μελι- 

βηδέος βοίνου. 

ἀναδιπλασιωσμὸς τὸ, τε τραφέμεν, ἀλλὰ 

συνδεσμός. Ὁ. 41.᾿Αγορήν τε] Γρ. ἄγυρίν 

τε. Ῥα]ὶ. 42. ᾿Αμφὶ δ᾽ ἑταῖροι] "Ἔννοιαν 

τῆς ἀρχῆς καὶ τοῦ οἴκου τὴν εὐδαιμονίαν παρ- 

ίστησι. Ὁ. 54. Οἱδ᾽ ὡς] ̓ Αόπλους γὰρ ἰδόν- 

τες οὐκ ἐνόμισαν ἐχθροὺς εἶναι. ἘΣ, 536. 
Πρῶτος] Παρέπεται γὰρ τοῖς ἀγαθοῖς τῶν 

νέων προλαμβάνειν τοὺς λοιποὺς ταῖς ἀγα- 

θοεργίαις καὶ προπετεύεσθαι τὴν φιλοτι- 

μίαν. ῷ. Διατί πρῶτος ὁ Πεισίστρατος : 
παροιμία ἐστὶν ἡ λέγουσω, ἥλιξ ἥλικι τέρ- 

πει. Ἐ;. 48. Κώεσιν} Απὸ τοῦ κῶος. μετ- 

έπλασται (510) δὲ τὸ κῶος ἀπὸ τοῦ κῶας, 

ὃ σημαίνει τὸ δέρμα. Β. 30. Πάρ τε 

κασιγνήτῳ Θρασυμήδε!] Καθηκόντως ὃ 

πρεσβύτερος τῶν παιδων πλησίον τοῦ Νέ- 

στορὸς καθῆστο. Οὗτος ἐστιν δ'καὶ στρω- 

Ῥ} 
᾿ 

τείας αὐτῷ τῆς ἐπὶ Ἴλιον κοινωνήσας. Ὁ. 

41. Χρυσέῳ ἐν δέπαϊ] Χωρὶς τοῦ ἐν α' 
᾿Αριστάρχου καὶ σχεδὸν ἅπασαι, χρυσέᾳ 
δέπαϊ. Η 41]. Δειδισκόμενος] Δέχω πὶ 
δεξιοῦμαι, καὶ πλεονασμῷ τοῦ σ καὶ 
τροπῇ τοῦ ε εἰς ι, δίσκω, καὶ κατὰ ἀνα: 

διπλασιασμὸν δεδίσκω καὶ δειδίσκω. Β΄, 
Ε. 43. Εὔχεο νῦν ὦ ξεῖνε] Πῶς ὃ μὲ! 

Τηλέμαχός φησι, Αἰδὼς δ᾽ αὖ νέον ἄνδρε, 
γεραίτερον ἐξερέεσθαι, ὁ δὲ οὕτως ἀόκνω, 

λέγεται (501. διαλ.) τῇ ᾿Αθηνᾷ ; ὑπο: 

φαίνει οὖν ὃ ποιητὴς, ὅτι ἔχει μέντοι καὶ 
τὸ θρεφθῆναι καλῶς δί δαξιν ἐσθλοῦ. ἦ 

δὲ καὶ τοῦτο γενναίου τρόπου ἀντιλαμβά: 
νεσθαι τῶν οἰκείων ἐλαττωμάτων. 
44. Τοῦ γὰρ καὶ δαιτῆς ἠντήσατε, 
ἜἘπετύχετε, τοῦ Ποσειδῶνος. αὐτῷ γὰ, 



ἘΠ. 11. ΟΔΥΣΣΕΙΑΣ Γ. 40---ς. 8 

» ᾿' ᾽ « ᾽ ᾽ »"5» 

ὠλλὰ νεώτερός ἐστιν, ὁμηλικίη δ᾽ ἐμοὶ αὐτῷ" 
"“ 7 ΄ ν᾽ ,. 27 

τουνέκῶ τοί σροτέρω δώσω χρύσειον Φὡλείσον. 50 
Ἁ 5 Ν Ζ΄ «ἢ 7 9 

Ὡς εἰπῶν, ἐν χερσὶ τίθει δέπως ἡδέος οἴνου" 

χαῖρε δ᾽ ᾿Αθηνωίη πεπνυμένῳ ἀνδρὶ δικαίῳ, 
.“ ς ἊΝ »"Ἅ 7 57 

οὕνεκ, οἱ προτέρη δῶκε χρύσειον ἄλεισον. 
Εν ᾽ γψ, ἃ ἣν 7 "7, Σ 

οὐτίκω δ εὔχετο πολλὼ Ποσειδάων, ἄνακτι 
»" ͵] Ν ! 

Κλῦθι, Ποσείδαον γωιήοχε, μηδὲ μεγήρης 5ς 
ς»"ν ΕῚ ΄ διά 7 5 εὐ νς 

ἡμῖν εὐχομένοισι τελευτήσωι τώδε ἔργω. 
΄ Ἁ “ἢ -ἷ7΄ὉὋ 37 

Νέστορι μὲν πρώτιστω καὶ υἱάσι κῦδος ὄπαζε" 
5. κ 3 ΒΘ 7 7 5» ἃς 

αὐτὰρ ἔπειτ᾽ ἄλλοισι δίδου χωρίεσσωαν ἀμοιβὴν, 
Ἁ » -» - 

σύμπασιν Πυλίοισιν, ἀγωκλειτής ἑκατόμβης. 
δὸς δ᾽ ἔτι Τηλέμωχον καὶ ἐμὲ πρήξαντω νέεσθαι, όο 

-«“ νει 2 "“" Ὺ ἣν 7 
ουνέκὼ δεῦρ ἱκόμεσθα θοῦ συν γή, μελωίνη. 

δ ἜΓΑΓ, »νν λον Γ ͵ 
Ὡς αρ᾽ ἐπειτ᾽ ἡρῶτο, καὶ αὐτὴ πάντω τελεύτα" 

»Ὕ . Μ Ν ΄ 3 7 

δῶκε δὲ Τηλεμώχω κωλὸν δέπως ὠὡμφικύπελλον. 
Ὰ } ω ΣΡ ᾽ .5Ὲ ͵ «7 

ὡς δ᾽ αὕτως ἤρατο Οδυσσῆος φίλος υἱὸς. 
ε , ΕΣ τ ΟΝ τ οὖ 5. κ 

οἱ δ᾽ ἐπεὶ ὥπτησαν κρέ᾿ ὑπέρτερω καὶ εἐρύσωντο, ός 

50. τοὔνεκά τοι] οὕνεκά οἱ Ἡ. σοὶ ὙΥ. 51. “Πρ. ἴῃ τοχί. 56 μελῖ ΒΡΟΥ 
ἡδέος οἱ Ἰηΐγα ἀτιε ΠΙΏ60]80, βρη Ποδηΐθ5. τοχίαὶ θβ586 δὐἀάοηάιμμη. (Εττοῦ 
Πυχῖς 6 ν. 46.) βιιροι δέπας να] πυιϊητιΐο οαγαοίθγ βουϊρῦιπι ὁ δ᾽ ἐδέξατο 
χαίρων Η. ΡΟΙΞΒ. 
56. βέργα. 
ός. βερύσαντο. 

θύσαντες εὐωχοῦνται. Ῥα]. 40. Ὁμη- 
λικίην δ᾽ ἐμοὶ αὐτῷ) Τηλέμαχος. Δαι- 
μονίως καὶ τὸν νέον ἐθεράπευσε τῇ τῆς 
ἡλικίας ὁμοιότητι, ἐπιδεικνὺς ὡς οὐδ᾽ αὐ- 

τὸς ἐσκυθρώπασεν ἐπὶ τῆς τοῦ πρεσβυ- 

τέρου προτιμήσεως. Ο. 5ο. Τοὔνεκά 
σοι] ᾿Εχρὴν ὀρθοτονεῖν τὴν σοί. Ζηνόδοτος 
δὲ, τούνεκά τοι, γράφει (Βπουβαῖιο 
ῬΟΙΒ, οχ Ηδ1].), νοῶν ὅτι ἐπὶ τῆς δια- 
στολῆς παραλαμβάνεται ὃ τοί. Ο. 
Β"Αλεισον] Τὸ πλατὺ, ὅθεν ἐστὶν ἅλις πι- 
εἶν. ἄλεισον δὲ ἀπὸ τοῦ λεῖον. Β. Λέ- 
γέται τὸ ποτήριον τὸ ἐξεσ μένον καὶ λεῖον, 
κατ᾽ ἐπίτασιν τοῦ α, τὸ δὲ σ κατὰ προσ- 
θήκην. Ε΄. Ἤτοι ἔκπωμα ἐκτετορνευ- 

10. ξειπών. βηδέος βοίνου. 

62. ἔπειτ᾽ ἠρᾶτο] ἔπειθ᾽ ἡρᾶτο. Ιῃ ΠΊΔΓΡ'. γρ. ἔπειτ᾽ ἠρᾶτο Η. 
54- βάνακτι. 53. ῥοι. 

μένον, οἷον εὐάλεισον ὑπάρχει (νυΐο. εὐ- 
᾽͵ ε 7, “- Ν ΄“ » Ἁ ἅλιον ὑπάῤχον)" ἢ πλατὺ, ὅθεν ἐστὶν 
«". “, “ » 

ἅλις πιεῖν. Ὁ. Νυὶρ. 52. Χαῖρε ὃ 

᾿Αθηναίη] Διὰ τὴν κρίσιν τοῦ διδόντος. 
οὐ γὰρ τὸ θεῖον δέεταί τινος. Ο. Γ δ 

Νέστορι μὲν πρώτιστα) Πλοῦτος γὰρ 
σύμμετρος ἣν τῷ Νέστορι, χρόνου μῆκος, 

εὐπαιδία, μεγάλων πράξεων ἐπιτυχία, 
φρόνησις, ἀκμὴ λόγου. ὡς οὖν ἠθληκότι 

ἤδη κατὰ τὸν βίον, τὴν ἐπὶ τούτοις ἀγα- 
θὴν δόξαν εὔχεται. ὦ. 63. Δέπας ἀμ- 
φικύπελλον) Τὸ ἀμφοτέρωθεν κυπτόμενον. 
Β. ὅς. Ὑπέρτερα)] Ὑπέρθετα καὶ μεί- 
ζονα ἢ νωτιαῖα᾽ ταῦτα γὰρ ὑπερέχει, 
"ὐὐπ τ ν Ὁ , θ δι ἂν ,ὔ ἶν ΒΙΕΣ ἐπὶ τὰ ἐμπρόσθια διὰ ἢ σύγκρισις ὃ (510), 

Ε Οὐίοι ἴῃ Εἴγνπι. ἸΆλεισον, τὸ ποτήριον, ἐκ τοῦ ἅλις καὶ ἀθρόον πιεῖν. οὕτως ἐν Ὕ πομνή- 
μᾶτι εὗρον ᾽᾿Οδυσσείας. ΒΌΓΤΜ. 

δ Βοῦ, νἱ, ἐπὶ τὰ ἐμσιρόσθια δὲ ἡ σύγκρισις, ἢ τὰ ὑπ. τ. «. ΒΌΤΤΜ. 
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μοίρας δασσάμενοι, δωίνυντ᾽ ἐρικυδέα δαῖτα. 

αὐτὰρ ἐπεὶ πόσιος καὶ ἐδητύος εξ ἔ ἔρον ἔντο, 

τοῖς ἄρα μύθων ἡ ἤρχε Γερήνιος ἱππότα Νέστωρ᾽ 

᾿ Νὺν δὴ κάλλιόν ἐστι μεταλλήσαι καὶ ἔρεσθωι 

ξείνους, οἴτινές εἰσιν, ἐπεὶ τάρπησαν ἐδωδῆς. 7σο 

ὦ ξεῖνοι, τίνες ἐστέ; πόθεν πλεῖθ᾽ ὑγρὼ κέλευθα; 
ή τι κωτὼ πρήξιν, ἢ μαψιδίως, ὠλάλησθε, 

οἱώ τε ληϊστηρες ὑπ εὶρ ὥλω, τοί τ ἀλόωντωι 

72. ἤ τῇ ἤτοι σογτδούιμη ἃ τηδηιι ΓΘΟΘηΕΙ, 4188 7 3 Ῥοβῖ οἵα ΔἸ τε. Ἡ, 
ΡΟΗΞ5. 

τἰπιιῖ. ΗΠ, ῬΡΟΙ ΒΝ. 

καὶ τὰ ὑπεράνω τοῦ πυρός. Β. . Τὰ 

ὑπερθέτα καὶ μείζονα ἔξωθεν τῶν ἔνδον. 

ἔστιν οὖν νωτιαῖα, ταῦτα γὰρ ὑπερέχει 
τῶν λοιπῶν κρεῶν. νυΐρ, Ἐπεὶ ἐξείλ- 

κυσῶν τὰ ὀπτηθέντα ὑπεράνω τοῦ πυρός. 
ἘΣ. Οοηΐ, Βομο]ὰ δα 470. 68. Γερή- 
νιος] Ὁ ἐν τῇ Γερήνῃ ἀνατραφείς. 
σων δὲ ἀποδιδόναι ὃ ἔντιμος παρὰ τὸ γέ- 
ρας. Ὡ. Κατὰ μὲν “ΗἩσίοδον' ὁ ἐν Γερή- 
νοις ἀνατραφείς. κρεῖσσον δὲ κ. τ. λ. 

Ψυ]ρ. Ἱππότα] Εὐδαίμων ὃ ἸΠηλούσιος 
(γε -ἰώτης) ... Μακεδονικὸν, οἱ δὲ Αἰ- 

ολικόν. Ῥα]. Οἵ, Ἐπιβίαι ἢ. όὅο. Μετ- 
αλλῆσαι] ᾿Ερευνῆσαι. τοῖς φίλοις ὁ γέ- 

ρων ταῦτά φησι εἰς φιλοξενίαν ἐκφερό- 
μενος, ἵνω γνωρίμους καὶ τοῖς ἄλλοις κατ- 

αστήση τοὺς ξένους. Ω. γι. Ὦ ξεῖνοι 

τίνες ἐστε] Τοὺς μετ᾽ αὐτὸν τρεῖς στίχους 

κρεῖσ- 

ὃ μὲν ̓ Αριστοφάνης ἐνθάδε σημειοῦται τοῖς 
ὅτε δὲ ὑπὸ τοῦ Κύκλωπος 

252.} καὶ ὀβελίσκους τοῖς 

ἀστερίσκοις παρατίθησιν, ὡς ἐντεῦθεν 
πόθεν γὰρ 

"-“ - “- 2 “ἡ 

τῷ Κύκλωπι ληστῶν ἐννοια, ἢ στωμυλλο- 

᾿ ἀστερίσκοις. 
«δ ,ὔ 

λέγονται (ι΄. 

΄ “Ὁ 

μετενηνεγμένων τῶν στίχων. 

ἣ 
μένῳ φάναι, Οἵ τ᾽ ἀλόωνται Ψυχὰς παρ- 

.“» “ 4 θέμενοι κακὸν ἀλλοδαποῖσι φέροντες; Ὃ 
δὲ ᾿Αρίσταῤχος οἰκειότερον αὐτοὺς τετά- 
χθαι ἐν τῷ λόγῳ τοῦ Κύκλωπός φησι" 
“Δ Ν “-“ « κ ͵ὔ 

οὐδὲ γὰρ νῦν οἱ περὶ Τηλέμαχον λῃστρι- 

κόν τι ἐμφαίνουσι. δοτέον δέ, φησι, τῷ 

72--ς74. ΗΟΒ ἴτ68 νϑύϑιιδ ΒΟΟ [000 δϑίθυβοὶβ ποίαν! Αὐἱβίορῃα- 
65; ΔΒΓΘΓΙΒΟΙΒ Θἵ ΟὈΘ]15 (΄. 253-ττῶρδ. ΗΙς ἀοἰονιῦ Αὐιϑίαγομιιθ, [01 τγθ- 

ποιητῇ τὰ τοιαῦτα. καὶ γὰρ νῦν (80, 
οὖν) αὐτὸν παράγει εἰδότα, ᾿Αλλά μοι 
εἴφ᾽ ὅπη ἔσχες ἰὼν εὐεργέα νῆα ((. 270.) 
καὶ συνίησιν “Ἑλληνίδα φωνήν. Καθάπτε-. 
ται δὲ καὶ Θουκυδίδης (1, 5.) ᾿λριστάρ- 
χρυ (δογ. Θουκυδίδου ᾿Αρίσταρχος) λέ- 

---- 

γόντος, ὡς οὐκ αἰσχρὸν ἡγοῦντο τὸ ληΐζε- ᾿ 

σθαι: οἱ παλαιοὶ, ἐν οἷς φησι, “Ἂς μοι 

ληΐσσωατο δῖος ᾿Οδυσσεύς (α΄. 3408.). 
ὀμωνυμίῳ γὰρ ἠπάτηται, πολλάκις τῆς 
ληΐδος ἐπὶ τῆς λαφυραγωγίας τασσο- 

μένης" παρὸ καὶ τὴν ᾿Αθηνᾶν ληΐτιδας, 
προσαγορεύει. (11. κ΄. 46ο.). ὅτι γὰ 
αἰσχρὸν ἣ τ τθον τὸ λῃστεύειν, δῆλον ΕἾ 

ὧν οὐδέποτε ἐπὶ ᾿Αχιλλέως ἢ ἢ ἐπὶ Αἴαντος 

ματι ὃ ποιητής. ἄλλως τε καὐτῶν συμ 
φραζομένων δηλοῖ τὴν τοῦ πράγματος μοι 
χθηρίαν. ἀντιτάσσεται γὰρ τῷ, ἤ τί 
κατὰ πρῆξιν, τὸ, ἢ μαψιδίως. Ὁ, 72 

Ἤ τι κατὰ , ἘΡΕΝ Ὃ πρῶτος ἢ ὀξύνεται Η 

. ὃ δὲ δεύτερος περισπᾶται. 
ἐρωτηματιὸς γάρ. Ρα]. Κατὰ πρῆξιν 
Ἢ κατ᾽ ἐμπορίαν ἐπὶ τῷ ἰδίῳ κέρδει,. 
ματαίως τῇδε κἀκεῖσε λα ϑν 

διὰ τοῦ εἰ 

ἔχοντες σκοπὸν ὑποστρέψαι εἰς τὰ ἢ 
ὅθεν ἐξήλθετε. Ἐ). Ἢ μαψιδίως ἀλά- 
λησθε] Ματαίως, οὐκ ἔχοντες σκοπὸν εἰς, 
τήνδε τὴν πόλιν καὶ εἰς τήνδε ἀπελθεῖν, 
ἀλλ᾽ ἁπλῶς φερόμενοι. Ω, Ῥὰ], 73. ΟἿΣ, 

ὁ ΜΠ, Ευμηκ. Ερ. (τ. Ρ. 112. 5680]. Ψ6η. δα Π] β΄,,236.Ὀ. ΒΌΤΤΜ. 
ΚΑαΐ 8ῖς, δυΐ διὰ σοῦ ἀ. Βοριρίιπηλ 1 σοα. ἀρΏΟΒΟΟ. 

Ουτ. δοουμᾷ. ΒΟΤΊΜ. ΨΙᾶοο ΠΟ ΒΟΓΙ ΘΠ ΠῚ 6556, διὰ “πὸ «τι. 
ΨοΙαῖς ἐογίαβϑο ἀντὶ σοῦ εἰς 

ρου: 

ΐ 

καίτοιγε ἰσχυρῶν ὄντων ἐχρήσατο τῷ ἀνὰ Ἰ 
" 

αι 

᾿ 

᾿ 

' 
᾿ 
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7 ᾽ “ ΄ 
ψυχὰς πωρβέμενοι, κορκὸν ὠλλοδωποῖσι φέροντες : 
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᾽ 

Τὸν δ᾽ αὖ Τηλέμωχος πεπνυμένος ἀντίον ηὔδα, Σ 
θαρσήσας" αὐτὴ γὰρ ἐνὶ φρεσὶ θώρσος ᾿Αθήνη 
θηχ᾽, ἵνα μιν περὶ πατρὸς ἀποιχομένοιο ἔροιτο, 
ἠδ᾽ ἵνω μιὶν κλέος ἐσθλὸν ἐν ἀνθρώποισιν ἔχησιν" 
Ὦ Νέστορ Νηληϊάδη, μέγω κῦδος ᾿Αχαιῶν, 

32 ς 7 - ΄ ᾽ Ν ΄ ᾿ Ζ΄ 

ειρεῶι, ὁππόθεν εἰμεν" ἐγω δὲ Ἀε τοί κατωλέζω. 8ο 

ἡμεῖς ἐξ ̓ Ιθώκης ὑπὸ Νηΐου εἰλήλουθμεν, 
» “ ΟΝ » ᾽ 7 ΟΣ 3 7 πρήξις δ ὁ ἰδίη, ου δήμιος, ἤν ὡ γορεύσω. 

3 »-» Ὡν ἦς ὑΑ ᾿, Ε πατρὸς ἐμου κλεος ευρυ μμετερχομυωι, ἥν σου ἀκούσω, 
Ἴ » ς Ρ᾿ δίου ᾿Οδυσσῆος τωλασίφρονος" ὅν ποτέ φάσιν, 

δ Ν τς Ψ' νῷ 9 ὰ σὺν σοι μιωρνώμενον, Τρώων πόλιν ἐξωλαπάξαι. 8ς 
97 ς- - ψ Φλλους μὲν γὰρ πάντας, ὅσοι Ἴ ρωσὶν πολέμιζον, 
πευθόμεβ᾽, ἡχι! ἕκώστος ὠπώλετο λυγρω ὀλέθρῳ" 
κείνου δ᾽ αὖ καὶ ὄλεθρον ἀπευθέω θῆκε Κρονίων. 

» “ 7 7 κι « Ζ2Ὶ» ου γάρ τις δύνωτωι σώφω εἰπέμεν, ὁππόθ ὄλωλεν᾽ 

77.79: ΠΟϊΔΗΓΙΙΓ α, γ. 78. ἴῃ τηᾶΓρ᾽, ἈΒΟΙΙρίι8, ἃ τηδηῖι σοί απεϊαιῇ, 
ποίλοιν β. Η. ΡΟΙΒΒ. 
8ο. εἰμέν] εἶμεν 564 γρ. εἰμὲν Η. 
82. δήμιος ἣν ἀγορεύσω] δήμιος θ᾽ ἣν ἀγορεύω (θ' οχ 6.) Η. 
οὐ Η. 

84. δίδου. 

τε ληϊστῆρες]ὴ ᾿Απρεπὲς τὸ τὸν φρό- 
γιμον Νέστορα προσδοκᾷν λῃστείαν. λύ- 
ἐται δὲ τῷ ἔθει. φαίνεται (30Γ. φαΐίνε- 
σθαι) γὰρ οὐκ αἰσχρὸν τοῖς ἀρχαίοις ὃν 
τὸ ληστεύειν, καὶ Θουκυδί δὴς εἴρηκεν 
(νἱ ἃ. αὐ 71.). Ω. Λῃϊστὴρ καὶ κατὰ 
θάλαττάν ἐστι καὶ κατὰ γῆν" πειρατὴς 
δὲ μόνος ὁ κατὰ θάλασσαν λῃστὴς, ἀπὸ 
τοῦ περῶ. ἘΠ. 70. Μέγα κῦδος] "Αξια 
τῆς διαδομένης φήμης τοῦ Νέστορος εἰς 
ἕπασαν Ἑλλάδα τὰ τῆς εἰσβολῆς πρὸς 
τὴν φράσιν. Ῥα]. 80. Καταλέξω] Τὸ 
«ἀταλέξω οὐκ ἔστιν ἑπλῶς ἀντὶ τοῦ 
ἤπω, ἀλλ᾽ εἰς τέλος τοῦ λόγου ἀφίξομαι. 
Ε, ἙΕἴρεαι] Εὐλαβῶς λίαν, ὡς αὐτὸς μὴ 
τροκατάρξας λόγων ἀλλὰ πρὸς πεῦσιν 
ὑποκρινόμενος. Ω. ῬᾺ]. 81. ᾿ἸΙθάκης 
ὑπονηΐου) Τῆς ὑπὸ τὸ Νήϊον ὄρος κειμένης, 
ὑς, Θήβῃ ὑποπλακῇῃ (1]. ζ΄. 3.79.}, τῇ 
πὸ Πλάκιον ὄρος κειμένῃ. Β΄. Ὁ. Ῥαὶ. 

87. βέκαστος. 

γ8. ὉπΟΙηΪ5 πο πάϊς ὙΥ, 70. ᾿Αχαιξῶν. 
81. ὑπὸ Νηΐου] Ὑπονηΐου ὙΥ. 

83. εὐρὺ 
10. ἤν] ἥν 5οἀ ἤν πως ᾿ΠΓΘΡργθίδι]ο Η. ἐσθλὸν ἀπέρχομαι Ὗ,, 

80. βειπέμεν. 
Ε , 7 Ἐρχομαί φησι, εἴπως φήμην ἀκούσω περὶ 

-“ -“ ͵ “- τοῦ ἐμοῦ πατρὸς. Β, Ὁ, Ὑπὸ τὸ Νήϊον 
7 7. ν.ν» Ε Ν ε κειμένης. Νήϊον δὲ ὄνομα ὕρους πρὸς ὗπο- 

“ , -- ᾿ δοχὴν νεῶν εὔθετον. ἘΣ. Νῆον (510), 
" ΜΝ Ν ὑνόμῶ ὄρους. Ῥα]. Ὑπονηΐου. ὠφειλε 

᾿ ΕῚ μὰ ἢλ ο. Δ .«᾿ νὸν κἰσεου, 7... Ἀ γὰρ εἰπεῖν ἡ ἀπὸ Νῆήϊου, ἢ ὑπὸ Νήϊον. τὸ 
δέ ἐστι τῆς μεγαλονοίας τοῦ ποιητοῦ. θέ- 
- Ἀ “ “ “ ἣ -“ “Ξ λὼν γὰρ παραδηλῶσαι ὅτι ἀπὸ τοῦ Νηΐου 
ὄρους εἰσὶ, καὶ ὑπ᾽ αὐτὸ κεῖνται, τὴν ὑπό 
συνέταξε μετὰ γενικῆς, ἵνα καὶ ἀμφό- 

- Ν - ᾽ τερὰ νοοῦνται, ἀπὸ μὲν τῆς ὑπό προθέσεως 
Ἁ 7. νι ΡΝ ΩΥ Ὁ ΄ ε » ’ τὸ Νήϊον, ἀπὸ δὲ τῆς γενικῆς ἡ ἀπό, Ἐ,, 

7 7 82. Οὐ δήμιος] ᾿Αριστοφάνης, ἐκδήμιος, 
Μ 

ὁ ἔξω δήμου. Ηατ]. 8ὃςς. Σὺν σοὶ μαρ- 
ΝΟ 2 νάμενον) Τοῦτό φησι θεραπεύων τὸν γέ- 

βόντα λίαν. ὑπασπιστὴν γὰρ αὐτοῦ τὸν 
,, ὯΝ, 2 ε »Μ , ϑ᾽ πατέρα δείκνυσιν ὡς εἴ τις Μηριόνην ᾽1δο- 

μενέως λέγοι ὑπασπιστὴν, καὶ ταῦτα δη- 
" -Ὁ Ἀ λοῖ σὺν σπουδῇ τὰ περὶ τὸν πατέρα. Τὸ δὲ 

ω- ΜΝ »" τὰ περὶ τῶν ἄλλων ἀκούσαντα ἀγνοεῖν τὰ 
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εἴθ᾽ ὁγ᾽ ἐπ᾽ ἠπείρου δάμη ἀνδράσι δυσμενέεσσιν, 
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90ο 

εἶτε καὶ ἐν πελάγει μετὼ κύμασιν ᾿Αμφιτρίτης. 
τοὔνεκα νῦν τὼ σὼ γούναθ ἱκκάνομιαι, αἴ κ᾽ ἐθέλησθα 
κείνου λυγρὸν ὄλεθρον ἐ ἐνισπεϊν, εἴ που ὄπωπας 

ὀφθωλμοῖσι τεοισιν, ἡ ἄλλου μῦθον ἃ ὠκουσος 

πλαζομένου' πέρι γάρ μιν ὀϊζυρὸν τέκε μήτηρ. 95 

μηδέ τί ἐμ οἰδόμενος μειλίσσεο, μηδ᾽ ἐλεωίρων, 

ὠλλ᾽ εὖ ἐ69.. κατάλεξον, ὃ μμεΐχ ἥντησαις ὀπωπῆς. 

λίσσομωι, εἴποτέ τοί τι πατὴρ ἐμὸς ἐσθλὸς Ὀδυσσεὺς, 
ἢ ἔπος, ἠξ τ ἔργον, ὑποστὰς ἐξετέλεσσε 

δήμῳ ἔ εν, Τρώων, ὅθι πάσχετε πήματ᾽ ᾿Αχιιοΐ' 

τῶν γὺν μοι μνήσῶι, καί μοι νημερτὲς ἔνισπε. 

93. εἴ] ἥν Η. 

περὶ τοῦ πατρὸς, ἄγαν περιπαθές. Β.. Ο. 
9ο. Εἶθ᾽ ὅγε] Προωγωγὰ ταῦτα τοῦ μὴ 
ψεύσασθαι τὸν Νέστορα. Ὁ. ΟἹ. Εἶτε 
καὶ ἐν πελάγει. Ἔν ᾿Ιάξῳ. (Δ ἐν Νάξῳ" 
Μαϊ].) τὴν ᾿Αμφιτρίτην χορεύουσαν ἰδὼν 
Ποσειδῶν ἥρπασεν. ὅθεν ὑπὸ τῶν ἐγχω- 
ρίων ἸΠοσειδωνία ὠνομάσθη ἡ θεὸς, ὡς καὶ 
ἡ Ἥρα Διαίνηϊ παρὰ Δωδωναίοις, ὡς 

᾿Απολλόδωρος. ὦ. ᾿Αμφιτρίτης) ᾿Αμφι- 

τρίτη λέγεται ἡ θάλασσω ὅτι τρίτη ἐστιν 
ἀμφοτέρωθεν, ἐκ τοῦ ἄνω μέρους καὶ ἐκ 
τοῦ κάτω" ἐκ τοῦ ἄνω μὲν ὡς πρωτεύον- 
τὸς τοῦ αἰθέρος, δευτέρου δὲ τοῦ ἀέρος, τρί- 

τῆς αὐτῆς" ἐκ τοῦ κάτω δὲ, ὡς τῆς ἀβύσ- 

σου καὶ τοῦ ταρτάρου προκειμένων, τρίτης 
οὔσης αὐτῆς. ΕΙ. 042. Γούναθ᾽ ἱκάνομια!ι] 
Ἢ ἅπτομαι τῶν σῶν γονάτων μετὰ ἱκε- 
τείας. Ἐ. οὔ. Μειλίσσεο] Ἢ χαρίζου, 
μειλιχίους λέγε λόγους. Ἐ. Μείλιχα 
καὶ προσήνη λέγε, ἢ χαρίζου, κατωπράῦνε 
τὸν θρῆνον. ῬΑ]. Ταῦτα πρὸς τὸ μέγεθος 

99. βέπος. βέργον. 100. ᾿Αχαιβοί. 

προβάλ λεται τῆς οἰκείας χρείας. μεγάλως 

γὰρ αὐτῷ διέφερε μαθεῖν περὶ τοῦ πατρός. 
Ο. ὦν. Κατάλεξον) Οὐκ ἔστιν ἁπλῶς, 

εἰπέ, ἀλλ᾽ εἰς τέλος τοῦ λόγου ἐλθὲ, καὶ 

πάντα εἰπέ. ταῦτα γάρ ὁ ἐστι τὸ, ᾿Ατὰρ 

οὐ τέλος ἵ ἵκεο μύθων (Ι. (. 56.). τὸ διξι 
ελθεῖν οὖν τὸν λόγον ὃν ἤρξατο λέγειν ἢ 
μέλλει εἰπεῖν δηλοῖ τὸ κατάλεξον, μέχρι, 

οὗ δεῖ ἀπολῆξαι. Ω. ᾿Οπωπῆς] γράφει 

ται, ἀκοῆς. ΒΒ. ᾿Οπωπῆς. καὶ θέας. 
ἐξ ἀκοῆς ὃ Τηλέμαχος πολλὰ ἥἤδει. Εν 
Ὅπως μετέλαβες τῆς περὶ αὐτὸν θέας, 

παρὰ τὴν ὕπα. Β. (δη Ω.}) τώ " 

πῆς, θέας, παρὰ τοὺς ὦπας (τη8]6 οἶδ 

ὕπας)" ἢ φωνῆς παρὰ τὴν ὕπα. ψυ]ρ. 

Πῶς μετέλαβες τῆς περὶ αὐτὸν θέας. γρ. 
τῆς ἀκοῆς παρὰ τὴν ὕπαῖν, Ηἂγ]. ΤΟΙ. 
Ῥῖο ἔνισπε ἴῃ τοχί, Ηδγ]. τηδη5 8 ἢ -᾿ 
τα ἔνισπες οὕ ἢῖο οἵ 8115 Ἰοοΐβ. 

ΗΙΟ βομο!οὴ 5. ργαβουρίμτη : ἐπίς 
σχες εἰπέ. Νεοιίηρα Βοο νοϊυϊ: ας, 

ἾΦΙ 

1 Ἐρὶ ἀο μ]5. ἈΡο]ΠΟδονιβ ἐν α΄ περὶ θεῶν ἀθοτη ΠΙΡγ απ οχοϊίαί Βίθρῃ. ΒγΖ. ἴῃ ἔγαρπις" 
ἄς Τοάομπϑδ. για. Ηργη. ἴῃ ἔνδριηιη. ΑΡΟ]]οά. Οδίθγαυπι ΡΓῸ Διαΐνη ΠΟΥΓΙροηάμπ, ΐ 
ΡΓΟΡΟΒυ 556 πὶ Διώνη (νὰ. Εχουγβαμα τηθυϊη (6 Ὠίοπμο δα 1)οπιοβίμ θη 85 ΜΙάϊδπαμα)" 
πἰβὶ σοὶ! ῖο ἔαϊδβοῦ Ἰρπούδπ ἐΟγ δ τὴ ΠυαΐΑ ΓΘ οὕτῃ ποίδ. ΒΌΤΤΜ. ᾿ 

τη Ἐογίαββο ἢ ((. 6. οἰ" ΡΓῸ γρ. Νιμίσυτη δϑύ δ]ίθγα Ἰμτογργοίδτῖο, απαδὶ ὀπσωπῆὴ, 
1άομῃ βομῃαγοῖ αυοά ἀκοή. 
οδήρ νἱαἀοίαγ: 

ΟΕ. ὅϑδμε δάἀαϊτατηθπίμι παρὰ τὴν ὅπα 416 αυϊὰ ἱπᾶῖπ᾽ 
οἵ οἵ, 5080]. γαῖ: 5664 σὰ 6 σοαϊοα Β. ααοαπα Μίδϊα5 αἼβουία ρτγοία- ̓  

|| Γράφεται, ἀκοῆς 2 ὙΘΓΆΤη οὔϊδπη γαγοίαΐθιη, ΠΘη 16 ΒΡΟΙ ΠΟ Πδη) 1118Π1|, ἔι1556 ᾿ 
ἀκουῆς. Νιὰ, β΄. 2.98. ΒΌΤΤΜ.. 
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Τὸν δ᾽ ἡμείβετ᾽ ἔπειτα Γερήνιος ἱππότω Νέστωρ᾽ 
ὦ φίλ᾽, ἐπεί μ᾽ ἔμνησως ὀϊζώος, ἣν ἐν ἐκείνω 
δήμῳ ἀνέτλημεν μένος ἄσχετοι υἷες ᾿Αχαιῶν' 
ἢ μὲν ὅσω ξὺν νηυσὶν ἐπ᾽ ἡεροειδέω, πόντον [ο5 
πλαζόμενοι κατὰ ληΐδ᾽, ὅπη ἄρξειεν ᾿Αχιλλεύς" 

ΙΟ02. τὸν] τῶν . 104. ᾿Αχαιβῶν. 105. ξὺν] σὺν Ν. 10. ἤερο- 
"εἰδέα, 

0 ΟὈβοϊθίο δοιϊβίο ἔσχην ᾿πηροτὰ- ἀργόν. οὐ γὰρ ἀποδίδοται Ὃμηρείῳ ἔθει. 
ἵνι15. σχές ΓΟΥΠγαἴιΓ, ΟἸ]} 118 οοῆρο- Β. Ἴσως κενοδοξῶν ὃ Νέστωρ ἑαυτὸν 
ἰζαπὶ οϑί ἐπίσχες, 515 ἃ ἔσπην ΡΓῸ- τοῖς πολεμοῦσι συναριθμεῖ; πλὴν κοινο- 
ΘΏΪΓΕ σπές οἱ ἐνίσπες. ΡΟΉΒ. [Ιη ποιεῖται τὰ πάθη τῶν φίλων. ἢ. 104. 
7αϊρ, (64. δῃΐ.) οϑί ΟΟΥ̓ΓΙρῦα ἢ Τὴν δύναμιν ἀκατάσχετοι. ᾿Απὸ κοινοῦ 9 
ΘΒο ἢ ΗΝΙΠΕΣ. εἶπες. 1038. τὸ, ἐπειδή μ᾽ ἔμνησας, καὶ τὸ, ἀνέτλη- 
ὕπεί "] Τὸ ἐπεί ἐνταῦθα βεβαιωτικὸν καὶ μεν. Ῥα]. (Θνδη α!8 ΕΠ 6γ18). τοῦ. 

" Πο ἐπεί ΘοὨ , 50 μο]. δ΄. 2Ζο4. ΒΌΤΤΜ. 
ο ὕύβιι ἔου πη]: ἀπὸ κοινοῦ ἤοη ἶο ἐαπίῃπι βοα ΔΠ1ὲ οἴϊατω αἰ Που! ἴοι ἈΠ] παῖ αἴ- 

τίν ΘΌἾ 115 οαπ8α Δ] ἰαιιοῦ Βογιτὰ Βομο οσατη Ἰοοὰ ΘΟΙΏΡΟΠΘΙῸ νἴβιιπὶ οί. Αἴχιρ πος 
τἰάθιη 88 {18 σοηῃϑίαϊ, ὈΒΌΓΡΑΡῚ ΠᾶμΟ ΤΟΥ] Δ πὶ, δὶ νοχ αἰΐαια νοὶ] ΡὨΓαβὶθ. ἀὩΪ 80}- ἸΟΩΪΒ ΡαγΕ ἀἀαϊία, ἀοοοίαν σΟΠΙμλτηἷ5 6586 ἈΠ. δὶς δα ὅ΄. 247. Ἄλλῳ δ᾽ αὐτὸν φωςεὶ 
χσακρύπσων ἤϊσκεν, ΒΟΒΟ]Ἰαβίο5: ᾿Απὸ κοινοῦ σὸ αὐτόν: βίδ τη] τ16 αἰβουγ 15 ᾿ηοποῦ τὴ - 
5} 6556. ὨΟῚ ΒΟΪΏ ΠΩ κατωκρύπσων ἑαυτὸν 564 οἰΐδη) ἤσκεν ἑαντόν. [Ὀ]4, 555. δᾶ 
ες νροβρήρς Υἱὸς Λαέρτεω κ. α΄ ε, ΨΟΙΒΟ 5110 σατο πίοπὶ πποηθίν : ̓Ασπὸ κοινοῦ τὸ, Κα- ρύκεται εὐρέϊ πόντῳ ἢ, 6. Ἦδδο νϑῦθα 6Χχ δηϊοοθοηϊο ἸῃΓΟΙΓΟΘ [ΟΠ 6556 τϑροίοηα. 
ὑ 86 [80 1}16 αυΐνῖβ ἱπίο Προς βομο]ϊα δὰ ε΄. 230. θ΄. χ46. λ΄. 26.“ μ΄. 178. Οὐϊβθιιξάδπι 
τἰἴοπι Ἰοοἶ8 ΟὈβοιν (85. ̓ μ 46 παβοῖτιν ἡ θα ΒΟ ΒΟ] Ἰαπὶ Θ᾽ ΠΟ αἹ ρουνοῦβο τἀ αἰ ίαπι οϑὲ 
ΟΨΟΥΒΕΪ [τ (110 ᾿ρδᾶ ΘΟΠΊΠΊ1Ϊ8 ΥΟΧ Ἰορῖζαν, ΠΟ ἢ ὩΡῚ ἀοβιἀογαΐωγ: αποαᾶ ὉΡῚ δνοαϊξ 
ΓΟΌΠΠ ΒΡ] οἴΘηἀὰ δύ Ἀ}1ἃ ΒΟΙΊ ΠΟ ἢΪ5. ρᾶΓ8 Οὐ ΟΧ τορι οηο (411 Πιχ θα] σοαῖ. Ἐχοηι- ἘΠῚ ΠΙΆ 068 δὰ ν΄, 149. τ ἴῃ ποῖα 1θὶ ἀοσιΐ: αυοα ἔδορτο ἀθθοθαπι οὔϊατη δα θ΄. 563. ἰ Θυυϊηι νου Τὸ γὰρ, ἔπι δέος, ἀπὸ κοινοῦ ΘΧχοορρία δια ηῦ 6 50}|0110 ΔΙΊααο ρῥ]θηϊοτὶ βρὸ- 
πηΐο ἃ 564. ἴῃ α110 νοῦβιι ροβί ϑο, ἀλλὰ σόδ᾽, 1118, ἔσ, δέος, ᾿ΐογα ἢ) σοστταπάα βαμΐ. ϑἀδιμαιι6 πο Ο 561Ὸ Δ: Ϊ πη Δ νου εὶ αἰβριοἰθηιτη 6556 ΒΟ] Πα πὶ δα γ΄. 2. υδὶ φιοᾶ γοτ- 
Ἷ Κούρην δὲ προπὶ ἄστυ φέρεν μένος ἡ μειόνοιιν ἀϑοτΙ ρίπηπι οδΐ, ᾿Απὸ κοινοῦ τὸ, μένος ἡμειιόνοιιν, 
ΠΙᾺ ἀἰΘβιἐτιπ πὶ δέ, ΡΟ ΒΡ  οὐμαιτν δια τα ιτ} 51 ἈβΟυ θα 5 νουθο Σ τῆσεν ἴῃ ΨΟΓΡΒΙ 4. Τλίνουβα δέ αἰ Βηο τπ5 ΞΟΒΟΙΣ δὰ ζ΄. 187. Ὁ] δὰ ᾿πηρουξδοΐδῃι Ν᾿ διιβί οσαδο ΟΥ̓Δ ΈΟΠΟΠῚ, 
ἡν᾽, ἐπεὶ οὔτε κακῷ οὔτ᾽ ἄφρονι φωτὶ ἔοικας, ηοϊαία : ̓Α΄πὸ κοινοῦ πὸ, σλῇθι, τοῦ γὰρ Ζεύς. 
ἰδ γουθὰ οἰϊαην πλ ] τόπο ἸΔθοταηΐ ; ΓΟ ἴρϑ8 ἰδπιθῃ 5815 ραΐοΐϊ, βο πο] αβίοη ἀο- 
τ ἴπο Προη τιμὴ ο556: «λῆθι, σούτων γὰρ Ζεὺς αἴτιος. Αἰηυΐϊ πδοο ἴΐὰ οοπορρία ΠῈ5- ΔΌΣ ἴῃ ῬΓΟΧΊ 5. ἸΘρτι ι : αἶδὶ ἔογίο ἀἰοαβ ἐου πα ]αιὴ ἀπὸ κοινοῦ ΒΡοοίατο δα 6]5- 
[λ ΒΘΠ8.18 ΘΓ ἃ 8110 ΠΟΧχὰ ρΆμ]ο ἰὴ βουῖτι δι δ᾽θοξα 5810, Καί πού σοι τάγ᾽ ἔδωκε (Ζεὺς), 

χρὴ τετλάμεν ἔμπης. 50 β΄. 354. υδὶ δὰ {Π1υ 8518 Θχοϊ δηγα ομθηι, Ζεῦ ἄνα, Τηλῖ- 
χόν μοι ἐν ἀνδράσιν ὄλβιον εἶναι, ΒΟΒΟΙἸαδίο5. δαποίας, ἀπὸ κοινοῦ, ποίησον, ἀξ νῸΧ πο- 
ὁ ἰρεὰ ὨΘαΊΘ οἦτ18. 5᾽ π}}16 αυϊάσυδιι ἴῃ ργοχίνηϊβ σοπηρᾶτοΐ : ΠΗ οβίιη) οϑί, ἀπὸ 
νοῦ Θοθπὶ 56,811 ὈΒΕΡΡΑΓὶ, α0 4118 ἔξωθεν: αὐθηὶ ἰδιηθῃ ἀθιιβηι ροίϊ8 6586 
1560, 

Ἴδην ἰρίταν τοἀθδηγιβ δα ἸΟοα πὰ ἀπο ἀθνουβὶ 5 λ8, δα γ΄. τοά.. δὶ θοπατῃ ἕὰ- 
πὰ αυοα ἐδ ὀνδμϊάη βου ρίθγα ππομαὶ : οοάϊοθηι Ἰρϑαπι Θηΐ ἃ ηΐ6 ΟΟΪΟ5 ΠΟ ΠΟῚ ἃ πᾶθοο. ϑοὰ οἰπὶ Ποιὶ Ρίδηο ἤθη Ροββὶξ τ ἄμ ο ἰδία, ἐσεί μ᾽ ἔμνησας, οἵ ἀνέσλημεν, Υὰ] ἀϊοαη ιν οσδὸ ἀπὸ κοινοῦ; ὭΘΏ ἴδηι ἃ θ᾽ ἢ ΠῚ ααΐῃ ΡΙῸ καὶ Βουῖρίαπι ἔπους κατὰ, 
6 Ὦδδο ἰξ βο ιο!ϊαβίςο ῬΆΜ]Ο ἈΥΡ ΟΣ ΟὈΞουνα ἴο : ̓Ασπὸ κοινοῦ τὸ, ἐπεί μ᾽ ἔμνησας, 
τῷ σὸ, ἀνέσλημεν ἢ. 6. νΟΥΡΌΠι ἔμενησας Βροοίαιο ΠΟῺῊ ΒΟ δ πΟμῖδὴ ὀϊζύος, 5οᾶ οἵ- 

ΨΟΥθιηλ ἀνέσληρεν, ἴτα : ἔμνησάς με τῆς ὁξ ζύος, εἴ ἔμνησας ὡς ἀνέτλημεν αὐτήν, 
ΑΥΆς 

τ, 1. Ν 
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ἠδ᾽ ὁσὼ καὶ περὶ ἄστυ μέγα Πριώμοιο ἄνακτος 

μαρνάμεθ᾽ , ἐνθάδ᾽ ἔπειτα κατέκταθεν, ὅσσοι ἄριστοι. 

ἔνθα μὲν Αἴας κείτωι ἀρήϊος, ἔνθω δ᾽ ᾿Αχιλλεὺς, 

ἔνθα δὲ Πάτροκλος, θεόφιν μήστωρ ἀτάλαντος, 

ἔνθα δ᾽ ἐμὸς φίλος υἱὸς, ἅμω κρατερὸς καὶ ἀμύμων, 

᾿Αντίλοχος, πέρι μὲν θείειν τωχὺς, ἠδὲ μωχητής" 

ἄλλω τε πόλλ᾽ ἐπὶ τοῖς πάθομεν κακά; τίς κεν ἐκεινῶ 

σάντω γε μυθήσαιτο καταθνητῶν ἀνθρώπων ; 2 

οὐδ᾽ εἰ πεντάετές γε καὶ ἑξάετες παραμίμνων 

ἐξερέοις, ὃ ὅσω κεῖθι πάθον κωκὼ δέοι ᾿Αχιιοῖ 

πρίν γεν ἀνιηθεὶς σὴν πατρίδα γαΐϊαν ἵκοιο. 

᾿ 

εἰνώετες γάρ σφιν κωκὰ ῥώπτομεν ἀμφιέποντες 

107. ξάστυ. βάνακτος. 
δ᾽ ἔπειτ᾽. πῃ πιᾶίρ. γρ. ἔνθα μὲν Η. 
οταῖ θεῖν Η͂. ΡΟΙ5. 
ἀϊνιβίμι Η. 
διῃθηᾷ. Η. 10. δῖξοι ᾿Αχαϊβοί. 

Πλαζόμενοι]} Οὐκ ἂν γὰρ τοσοῦτον ὑπέ- 
μειναν τοὺς πόνους. Ξαφῶς δὲ τῶν Ἕλ- 

λήνων πολέμαρχον παρίστησι τὸν ᾿Αχιλ- 
λέα. 9. τοϑ. Κατέκταθεν ὅσσοι ἄρι- 
στο Ὑπέρβατον' τίς κεν ἐκεῖνα πάντα 
γε μυθήσαιτο ἀπὸ τῶν θνητῶν ἀνθρώπων: 5 
εἶτα τὰ ἄλλα διὰ μέσου, ἔνθα μὲν Αἴας, 

καὶ τὰ ἕξης. Β. (Οοὐά. πον: 

δ 112.). τορ. Ἔνθα μὲν Αἴας κεῖ- 
ται] Πρόδηλον ἐντεῦθεν ὅτι ὅπου ἐτελεύ- 
τησαν, ἐκεῖ ἐθάπτοντο, καὶ οὐκ ὀστέα 
παισὶν ἕκαστος ([. ἑκάστου) ἤγετο (1]. 
γ. 334. ὉΌΙ νἱά. 5680].)}) Ε. Ο. 
Αἴας κεῖται πελώριος (Πομι. ἀρήϊος) 

Ὃ μέγας πρὸς τὸν Λοκρόν. ᾿ «ἄ το, 

Πάτροκλος θεόφιν μήστωρ ἀτάλαντος] 
Δικαίως ἐπέτεινε τὸν ἔπαινον τοῦ Πα- 

τρόκλου ὅτι πείσας αὐτὸν εἰς τὸν πόλε- 

μὸν ἐξήγαγεν. Ἐ. ὦ. 111. Ἔνθα δ᾽ 
ἐμὸς φίλος υἱὸς ἅμα κρατερὸς καὶ ἀμύ- 

μων] Περιπαθῶς λίαν. οὗ μόνον γὰρ ὡς 
υἱὸν ἀλλὰ καὶ ὡς ἄριστον ἐπιποθεῖ. ἘῚ. 

Ω. ᾿Αταρβής] Γράφεται, καὶ ἀμύμων. 
Ε. Ῥα]. 113. ΓἼΛλλα τε πολλά] Καὶ 

ΡΉος 50]0πὶ ψΟΓΡΙΠΊ, Ἰΐὰ βουϊρίαπι ἐξερέοις, ΟΧ 5680]. Ηδ1]. οἰζαΐ Ῥογϑόιι 

ΒΌΤΤΜ. 

1οϑ. μαρνάμεθ᾽] μαρνάμεσθ' Ἧ 

110. πεντάξετες. ἑξάβετες. 

109. μὲν 

112, θείει» θέειν 584 ΡΥ1π|5, ογθάς 
114. καταθνητῶν] κατὰ θνητῶν Εἴ 516 ΡΙΘυ απ αι 

ττό. ἐξερέοις] ἐξερέεις, [- 

118. εἰνάξετες. 

ταῦτα εἷς παραμυθίαν τοῦ νεανίσκο 

πιθανὺς γάρ ἐστι σύμβουλος ὅταν Κι 

ἑαυτὸν ἐπιδεικνύῃ τὰ ὅμοια δυστυχήματ 

γενναίως φέροντα. Ἐ!. Ω. Γρ. ἀλλά ἢ 

πόλλ᾽. 61]. Τίς κεν ἐκεῖνα) ᾿Αποὺ 

δοται τὸ, ἐπεί μ᾽ ἔμνησας, καὶ τὸ, ὅσι 

Ῥαὶ. Τινὲς οὕτως τὸ ὑπέρβατον, Ὦ φί; 

ἐπεί μὴ ἔμνησας ὀϊζύος, τίς κεν ἐκεῖ 

Πάντα μυθήσαιτο. Εἰ. Ὁ. (Οοά. 1 

νι, δά τοϑ.) 115. Οὐδ᾽ εἰ πεντὸ 
ετές γε] Οὐδ᾽ εἰ πέντε καὶ ἐξ ἔτη π΄ 

μένων ἐξερέεις Ρ ὅ ὅσα. κεῖθι πάθομεν ἢ δὶ 

νήσαιτό τις πάντα μυθήσασθαι. 

ἀπὸ ἄλλης ἀρχῆς, Πρίν κεν ἀνιαθεὶς ᾿ 

πατρίδα γαῖαν ἵκοιο, καταλιπὼν τὴν 

γησιν διὰ τὸ μῆκος. ὉΣ Τινὲς ' 

Οὐδὲ ἐπὶ πέντε καὶ ἐξ ἔτη παραμένων. 

ἐρωτῶν ὑπὲρ τῶν συμβεβηκότων τι 

᾿Αχαμοῖς ἀνιαθείης ἄν καὶ ἀπέλθῃς ' 

τὴν πατρίδα, ἀλλὰ ταραμκένοις ἄν 

νότι ψυχαγωγούμενος ὑπὸ τῆς ποικιλί, 

τῶν διηγημάτων. ἐμοὶ δὲ οὐ δοκεῖ τοι 

εἶναι ἀνταπόδοσις, ἀλλ ὥτως ἔχει 

γος Τίς ἄν ἐκεῖνα πάντα ν΄ 
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ἕ 2 ΄ “ Ἂ» ταιντοίοισι, δόλοισι" μόγις δ᾽ ἐτέλεσσε Κρονίων. 

 » ἘΝ. « 7), "7, γβ ουτις σσοτε μητιν ὁμοιωθήμεναι ουντῆν 120 “ Νυ, .χ 7 2 “ ᾽ Ν θελ᾽, ἐπεὶ μώλωῳ πολλὸν ἐνίκω δῆος Οδυσσεὺς 
Ζ 7 Ἵν, ΄ 

γουντοίοισι δόλοισι, πατήρ τεὸς" 
Ὄν Ψ Ζ 

εἰ ἐτεόν Ὑε 
΄ " 3 ἣν 9 ᾿ἡ 5» μείνου ἐκγονός ἐσσι" σέβας μ᾽ ἔχει εἰσορόωντα. ΄ ἧς: "“᾿ ᾽ ͵ψζ ᾽ ΄ τοι γὰρ μῦθοί γε ἐοικότες, οὐδέ κε φαίης 

,) Ἂν ΓΑ 9 ͵Ζ 2 νδρω νεώτερον ὧδε ἐοικότω μυβήσασθαι. 
ν» Ψ «“ Ἁ ᾽ Ἀ “π -Ὕ " ἃς νθ᾽ ἤτοι εΐως μὲν εγὼ καὶ δῖος Ὀδυσσεὺς 

τ Ὁ 

ὕτε ποτ᾽ εἶν ἀγορὴ δίχ' εβάζομεν, οὔτ᾽ ἐγὶ βουλῇ, 
. ΟὟ δι μῦν" Ζ Ἂς “ λγ ΝΣ λλ᾽ ἕγω θυμὸν ἔχοντε, νόῳ καὶ ἐπίφρονι βουλῇ 

ρωζομεθ᾽, ᾿Αργείοισιν ὅπως ὄχ' ὄἄριστω γένηται. 
“ΔΝ ᾽ Ν 7 ΄ ΄ Ὡ ΝΗ ὑτῶρ ἐπεὶ ΤΠριώμοιο πόλιν διεπέρσαμεν οἰπήν, 
μεν δ᾽ ἐν νήεσσι, θεὸς δ᾽ ἐκέϑασσεεν ᾿Αχαιούς" 

130 

Ν ἈΝ ΄ς Ν 9 7 7 αἱ τότε δὴ Ζεὺς λυγρὸν ἐνὶ φρεσὶ μήδετο γόστον 
͵7͵ 3 Ν ΕΣ δ 3 Ν 7 λργείοις᾽ ἐπεὶ οὔτι γοήμιονες, οὐδὲ δίκαιοι, 

΄ 3, » ΄ ΄ ο ἢ " "ἌΡ, ἄγτες ἐσῶν᾽ τῷ σῴεων πολέες κακὸν οἶτον ἐπεσσον, 

120. ἔνθ᾽ οὔτις ποτὲ μῆτιν] 
τε Η. 121. 126. δῖῥος. 
1881 γϑ]]οὶ εἴς σ᾽ ὁ. Η. 
1Πη0 κεν βρά κ δχ ϑιιρηᾶ, Η. 
κέδασεν Ψ'΄. ἐκέδασεν Ρ΄ο ν. ]. 
14. τῷ] τῶν Ν',, ρτο ν. 1. 

ν᾽ εἰ πέντε ἔτη καὶ ἐξ κ. τ. λ. (υἱ τὴ 
(ἰ. Ε.) Ω. 121. Ἤθελε] ᾿Αντὶ τοῦ 
ὕνατο' Οὐδ᾽ ἔθελε προῤῥέειν (1]. φ΄. 
)6.). Β. 9. Ἐδυνήθη" ὡς τὸ, Οὐ 
λει τὰ δένδρα διδάσκειν με (Ρ]αί. 
Ἰϑδάγ, Ρ. 2320. ἃ. ατορ. ΟοΥ. Αἴ. 
.). Ἐς 124. Ἤτοι γὰρ μῦθοί γε} 
εσβύτεροί φησι τῆς ἡλικίας οἱ λόγοι, 
ἡ πάνυ τὸ εἰκὸς ἐν αὐτοῖς σώζεται. Εἰ. 
5. Ανδρα νεώτερον] Τὸ συγκριτικὸν 
τὶ ἁπλοῦ. ΕἸ. Ὧδε] ᾿Δεὶ παρὰ τῷ 
μἥρῳ τὸ ὧδε ἀντὶ τοῦ κατὰ τοῦτον τὸν 
πον. Β. 126. Ἐϊως μὲν] Τὸ ἀνα- 
οικὸν ἀντὶ ἀνταποδοτικοῦ τοῦ τέως. 
". Ὁ. 127. Δίχ᾽ ἐβάζομεν) ᾿Αντὶ 
᾽ν» οὐκ ἐδιχονοοῦμεν (Ε. ἐδιχογνωμονοῦ- 
"), οὐκ ἐν τῷ δημηγορεῖν, οὐκ ἐν τῷ 
"λεύεσθαι, ἀλλ᾽ ἕνα θυμὸν, καὶ τὰ 
Ξ᾿ ΒΒ. Ε. 8. Αλλ᾽ ὅνα θυμὸν 

ἃ ἌΡ νὰ Ἀ 

ενθ οὔπω τὶς μητιν. 

120. ᾿Αργείξοισιν. 

Ιῃ ῃηιᾶΓρ'. γρ. ἔνθ᾽ οὔ τις 
123. ἔκγονός] ἔκγονος αἴ ΤΠΟΧ εἰσ᾽ ὁρόωντα 

124. βεξοικότες. 125. βεξοικότα. 126. μὲν} 
131. ἐκέδασσεν 

10. ᾿Αχαιβούς. 133. ᾿Αργείβοις. 

ἔχοντε] Λεληθότως παιδεύει ὁ ποιητὴς 
ὅτι ἡ ὁμόνοια τῶν ἀρίστων καὶ πόλεις 
ὅλας χειροῦσθαι πέφυκεν, ἐκ δὲ διχονοίας 
καὶ ὅλον διαφθείρεται. ἐκ μὲν γὰρ 
ὁμονοίας καὶ συμφωνίας ᾽Οδυσσέως καὶ 

Νέστορος πάντα τοῖς ᾿Αχαιοῖς ἀγαθὰ γε- 

νέσθαι, ἐκ δὲ διχονοίας τῶν ἡγεμόνων 
ἀπολέσθαι περὶ τοῦ νόστου φησὶ τὸ Ἕλ- 
ληνικόν. ὦ, Νόῳ καὶ ἐπίφρονι βουλῇ] 
Διαφέρει νοῦς καὶ βουλή. «ὃ μὲν γὰρ νοῦς 
γεννητικός ἐστιν, ἢ δὲ βουλὴ τελεστική. 
Ε, τ29. Ὀχ᾽ ἄριστα γένηται) Λεί- 
πει τὸ, πάντα εἶχε καλῶς τοῖς Ἕλλησιν. 

Ε΄ 32. Μήδετο νόστον] Περὶ τοῦ νό- 
στου φησὶ τοῦ “Ἑλληνικοῦ. ὅρα δὲ πάλιν 
ἐπικαίρως τὰ λείποντα τῇ ὑποθέσει. ἘΣ. 

Ω. 134. Τῷ σφέων πολέες} Διὰ τοῦτο 
ἐξ ἑαυτῶν πολλοὶ, ἤτοι δι᾿ οἰκείας γνώ- 
μῆς», καὶ ἐκ τῆς μήνιδος τῆς ᾿Αθηνᾶς 

Ν 2 
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μήνιος ἐξ ὀλοὴῆς Γλαυκώπιδος ὀββριμοπάτρης, 

τ᾽ ἔριν ̓ Ατρείδησι μετ᾽ ἀμφοτέροισιν ἔθηκε" 
“ Ν 7 

ΟΔΥΣΣΕΙΑΣ Τὸ 139-148, 118. 111᾿ 

135. 

ι ἈΝ 5 ΕἸ " ῚἾἼς 

τὼ δὲ καλεσσωμένω ἀγορὴν ἐς πάντως Αχωιους 
Ὺ͵Ἰ φις Ἂς ᾽ 3 ».Χ 

μὰψ» ἀτὰρ οὐ κατὼ κόσμον, ἐς ἠέλιον καταδύντω, 

(οἱ δ᾽ ἦλθον οἴνῳ βεβαρηότες υἱὲς ᾿Αχαιῶν,) 
7 

μῦθον μυθείσθην, τοῦ εἐΐνεκω λαὸν ἄγειραν. 140 
33 Υ γ7 »Ψ»" 3 ᾽ Ἂ 

ἔνθ᾽ ἤτοι Μενέλωος ἀνώγει πάντως ᾿Αχαιοὺς 
) ͵ 3. γὰ 9 “07 “ ͵7 

γόοστου μιμνήσκεσθαι ἐπ εὐρεὼ νωτῷ θαλάσσης" 
Ψ Ὁ 9 ΄ Ζ ΕἾ 7 7 ς 

οὐδ᾽ ᾿Αγαμέμνονι πώμπαν εήνδωνε" βούλετο γάρ ῥώ 
Ν ᾽ ΄ ς Δ 4. εὖ δ. ς 7 

λαὸν ἐρυκώκέειν, ῥέζειν θ᾽ ἱερὰς ἑκωτόμβας, 
« Ὁ ἐν Ε ΝΑ 

ὡς τὸν ᾿Αθηναίης δεινὸν χόλον ἐξωκέσωιτο᾽ 
͵΄ 4 Ν᾿ ὰ 3 Ζ 5} 

νήπιος, οὐδὲ τὸ ἤδη, ὃ οὐ πείσεσθαι ἐμελλεν" 

145. 

3 7 ΡΝ ΟἹ ὃς ΄ 7 ὧν. δ, 

οὐ γάρ τ' αἴψνω θεῶν τρέπεται νόος αἰέν ἐόντων. 
᾿ς Ν Ἶ “ Ξ ΄ Αὐ ἃ 

ὡς τὼ μὲν χωλεποῖσιν ἀμειβομένω ἐπέεσσιν 

136. ᾿Ατρεξίδησι. 
120. βεβαρηότες] βεβαρηῶῦτες Η. 
141. Μενέλαβος. 143. ἐξάνδανε. 

137.141. ᾿Αχαιβούς. 
10. βοίνῳ. ᾿Αχαιξῶν. 

148. ἀτὰρ] αὐτὰρ Υ 
140. 144. λαβόν, 

144. ῥέζειν] ῥέξειν Ἡ. ῥέξαι Κ. 

146. ἤδη] ἤδει Ψ. οἶδε ἘΚ πΙρ νυ, 10. βήδη. 148. βεπέεσσιν. 

ἐπεσπάσαντο θάνατον. Β. 135. Μή- θὸν μυθείσθην τοῦ εἵνεκα λαὸν ἄγειρα, 

γιος ἐξ ὀλοῆς] ᾿Επεὶ Αἴαντα τὸν Λοκρὸν 

οὐκ ἐκόλασαν βιασάμενον ἐν τῷ ἱερῷ αὐὖ- 

τῆς τὴν Κασάνδραν. Ἐ. Ψα]ρ. Νῦν 

μὲν κοινῶς εἰς ἅπαντας τὴν μῆνιν, ἑξῆς 

δὲ σαφέστερον τὴν αἰτίαν τῆς ὀργῆς δη- 

λοῖ ἐπὶ τοῦ Δἴαντος. Ὁ. Γλαυκώπιδος 

ὀβριμοπάτρης) Διὰ τὸ ἀνδρικὸν τῆς φρο- 

νήσεως. τὰ γὰρ ἀνδρικώτατα τῶν ζώων 

γλαυκά. Ἐς. 137. Ἔς πάντας ᾿Αχαι- 

οὖς] Βούλονται τῆς ἐς προθέσεως ῥωννύ- 

γαι τὸν τόνον τινὲς,» ἵνα δυνάμει ἀν- 

αστροφὴ γένηται ἃ κατὰ τὸ ὄρνιθες ὥς. 

Ἐ. 138. Οὐ κατὰ κόσμον] Οὐ κατὰ 
καιρὸν ἐνδεχόμενον. Εἰ. Ἔς ἠέλιον κα- 
ταδύντα] Δύναντος τοῦ ἡλίου μῦθον μυθεί- 

σθην. Ὁ. 130. Οἱ δ᾽ ἦλθον] Οὗτος ὁ στί- 
χος διὰ μέσου. Ὁ. Οἱ δ᾽ ἦλθον οἴνῳ βε- 
βαρηκότες] Οὕτω τὸ ἑξῆς Τὼ δὲ καλεσ- 

σαμένω ἀγορὴν ἐς πάντας ᾿Αχαιοὺς Μῦ- 

4« ΝΙΙΪΓμη ἀγορὴν ἔς. ΒΌΤΤΜ, 

τ Τα βουϊραιμη μοο νουθιπι ΟΧ 50Π0]. ΗΑ]. ααοαπο οἰίαῦ Ῥογϑ8. 

Μὰψ, ἀτὰρ οὐ κατὰ κόσμον ἐς ἠέλιον καὶ, 

ταδύντα' Οἱ γὰρ ἦλθον οἴνῳ βεβαρηκό: 

τεςῖ. ἼΑλλως. Τὼ δὲ καλεσσαμένε, 

ἀγορὴν ἐς ἠέλιον καταδύντα μὰψ, ἀτὰ 

οὐ κατὰ κόσμον" οἱ γὰρ ἦλθον οἴνῳ βε; 

βαρηκότες μῦθον μυθείσθην ὃ. 9: 8 

βαρηότες] Βαρῶ, βαρήσω, βεβάρηκα 

βεβάρηα. Ἐ. τ46. Ὃ οὐ] Τὸ ὅ ἄν. 

τοῦ ὅτι. ἔστι δὲ ἀποκοπή. Ω, 147 

Οὐ γὰρ αἶψα θεῶν τρέπεται νόος] Ἔν. 

αντίον τοῦτο τῷ ἐν ᾿Ιλιάδι, Σερασα ἢ 

τε καὶ θεοὶ αὐτοί ((. 407.). Δύο 

δ᾽ ἂν ἐκ τοῦ προσώπου" τὰ μὲν γὰρ Μ' 

γει ὁ Νέστωρ τὰ δέ Φοίνιξ (516 6. δου, 

10)" ὥστε οὐ ταὐτὰ ἐδοκίμαζον. λύετι 

δέ ἐκ τοῦ καιροῦ" τὸ γὰρ προθυμούμενο,, 

τὸ στρεπτοὶ δέ τε καὶ θεοὶ αὐτοί, τὸ 

καιρῷ ἥρμοσται. λύεται δὲ καὶ ἐκ τ΄ 

λέξεως" πρόσκειται γὰρ τὸ αἶψα' στρ 

ΒΌΤΤΜ. 
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ἔστασαν" οἱ δ᾽ ἀνόρουσωαν ἐὐκνήμιδες ᾿Αχαιοὶ 
[ω ͵7 - “ ΄ ἤχῃ θεσπεσίη: δίχω δὲ σφισιν ἥνδανε βουλή. 
᾿ ἀῶ Ἂς - νύκτω μὲν ἀέσωμεν, χωλεπὼ φρεσὶν ὁρμιαίνοντες 

Ε] ΄ ᾽ ᾿" 4 γν "»" ὠλλήλοις᾽ ἐπὶ γὰρ Ζεὺς ἥρτυε πήμώ κωκοῖο. 
ἠῶθεν δ᾽ οἱ μὲν νέας εἴλκομεν εἰς ἅλα δῖαν, 

ἣν 7 4... ΄ ΄ »“» κτήματά τ᾽ ἐντιβέμεσθα, (βαθυζώνους τε γυναῖκας. 
ἡμίσεες δ᾽ ἄρω λωοὶ ἐρητύοντο μένοντες 

ε » 7 δ » κυ αὖθι παρ᾿ ᾿Ατρείδη ᾿Αγωμέμνονι, ποιμένι λαῶν" 
« 3 3 η 2 ε Ἀ 4." » 

ἡμίσεες δ᾽ ἀναβάντες ἐλαύνομεν" αἱ δὲ μάλ᾽ ὦκα 
᾽ 

Ψ “ ἔπλεον" ἐστόρεσεν δὲ θεὸς μεγωκήτεω πόντον. 
ΕΣ ΄ δ τ Ἃ δ, ὧν δυτν "“ ἐς Τένεδον δ᾽ ἐλθόντες ἐρέξαμεν ἱρὼ θεοῖσιν, 
Ε 8.» ΠΝ Ε 57) ΄ ͵, οἴκαδε ἱέμενοι" Ζεὺς δ᾽ οὔπω μήδετο νόστον, 

υ ἂν "Ἢ ΤᾺ αν, 7 5 σχέτλιος, ὅς ῥ᾽ ἔριν ὥρσε κωκὴν ἐπὶ δεύτερον αὖτις. 
5 ὥ 3 μ 3 οἱ μὲν ἀποστρέψαντες ἔβαν νέας ἀμφιελίσσας, 

ἀμφ᾽ Οδυσήω ἄνακτα δωϊῴφρονα ποικιλομήτην, 
4 ςν  Ὶ Ὃ Ρ» αὖτις ἐπ᾿ ᾿Ατρείδῃ ᾿Αγαμέμνονι ἡρῶ φέροντες. 
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140. ἔστασα»] ἕστασαν οἵ 182. Η. 
151. ἀέσαμεν) ἀέσαμεν 564 ἃ ᾿ΥΠ5 ΘΧ Θπιοηα, Ἡ. 

10. ᾿Αχαιξόι. 150. βηχῇ-.- βήνδανε. 
153. δῖαν τ. λα- 

μοί ἐρητύβοντο. 156. ᾿Ατρεξίδῃ. λαξῶν. 150. ἱρὰ] ἱερὰ 5884 ε ἀπιοθιι5 
ῬαποΙ 5 πούϊαξιιμι ἰῃ γροθηβίομο Η. 16ο. βοίκαδε βιέμενοι. 162. ἀμ- 
Φιβξελίσσας. τό. ποικιλομήτην] ποικιλόμητιν (6Χ διιθηά.) Η. ΚΝ. Ὁ. [ά- 
νακτα δαξίφρονα. 

ῴονται μὲν γὰρ, οὐκ αἶψα δέ. Β.. Ἐ;. Ο. 
Ἴδ1. Νύκτα μὲν ἀέσαμεν) Τὸ ἀέσαμεν 

5 5 ΄ 55} 5 ,ὔ οὐκ, ἐκοιμήθημεν, ἀλλ’ ἀνεπνεύσαμεν, 
ἀπὸ τοῦ ἄειν ὅ ἐστιν ἀναπνεῖν. λέγε; δὲ 
καὶ ἀνάπνευσιν τὴν μικρὰν τῶν κακῶν 
παραμυθίαν, ᾽Ολίγη δέ τε ἀνάπνευσις πο- 

’ “Μ λέμοιο (1], λ΄, 801.), ἀπὸ τῶν ἐκ πο- 
λέμων ἐπ᾽ ὀλίγον ἀναπνεόντων' καὶ, 
8 ΄, , υ » ᾿ Ἀσπασίως φυγόντες Ἕκτορα δῖον ἀν- 
’ “κα ἔπνεον (1]. λ΄. 32..}" ᾿Αλλὰ σὺ μὲν 
στῆθι καὶ ἄμπνυε (1]. χ΄. 222.}" Αὖθις 
δ᾽ ἀμπνύνθη (1. ε΄. 697.). ἀφ᾽ οὗ καὶ 

ἢ 
“ τὸν εὑρίσκοντα πόρους εἰς ἀνάπνευσιν τῶν 

“ ἃ ΕῚ ε , ,ὔ κακῶν, ὅπερ ἐστιν ὁ ᾧρόνιμος, πεπνυμέ- 
γὸν φησίν. Τὸ δὲ, Χαλεπὰ φρεσὶν ὁρ- 

, ζ Ὁ - βαίνοντες ᾿Αλλήλοις, ἀντὶ τοῦ ἀγρυπνοῦν- 
τες καὶ χαλεπὰ μεριμνῶντες εἰς ἀλλήλους. 

Ὁ. "“Δλλος. ᾿Ανεπνεύσαμεν τῆς 

ΡΟΆΒ. οχ Ηλι]. 
{ "» μεν. ΒΌΤΤΜ. 

164. αὖτις] αὖθις. 10. ᾿Ατρεβίδῃ. Ρβῆρα. 

στάσεως, ἀπὸ τοῦ ἄω. εἰ γὰρ, ἐκοιμή-- 
θημεν, πῶς ὁρμαίνοντες ; ἐν δὲ ταῖς χα- 
ριεστέραις γέγραπται εἰάσαμεν ἵ, ὅπέρ 
ἐστιν ἄπρακτον ἀφήκαμεν, ἠῶθεν δὲ οἱ 
μὲν νέας. ἀνοίκειον γὰρ τὸ κοιμᾶσθαι 
αὑτοὺς ἐν τοσούτῳ. κινδύνῳ, εἴ τις τὸ εἰ- 
ἄσαμεν (ϑογ. ἀέσαμεν) ἀντὶ τοῦ ἐκοι- 
μήθημεν ἐκδέξαιτο. Ἐ;. Ο. 153. Εἰς 
ἅλα δῖαν] Γ ρ. ἀμφιελίσσας. Ἠδαἦ]. 
154. Βαθυζώνους τε γυναῖκας] Τοῖς γὰρ 
ὑποδύταις αἱ βάρβαροι γυναῖκες μέχρι 
βάθους ἐπισύρουσαι χρῶνται. Ῥα]. Ἐ.. 
156. Αὔὖθι] ᾿Απὸ τοῦ αὐτόθι κατὰ συγ- 
κοπήν. Β. 161. Σχέτλιος] ᾿Απὸ τοῦ 
σχῶ τὸ κρατῶ" ὃ κατέχων ἐπιπολὺ τοῦ 
θυμοῦ καὶ σχετλιάζειν ἡμᾶς ποιῶν. ΕἸ. 
164. Ἤρα φέροντες] Ἐπιθυμητά" ἀπὸ 
τοῦ ἀρὼ τὸ ἁρμόζω, ἦρα, ἐπίηρα, ἐπέρα- 

ΚΤ. εἰέσαρεεν [ϑἷο ἂρ. ῬοΙ5.7. 5.110]. ἐν ταῖς χαριεστέραις εἰάσα- 
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ἃ Ἂςἢ Ε Ἀ ψἯἉὀ, Ν ᾽ δῇ «“ μ“ 

ὠὐὑτῶρ ἐὙω συν νηυσὶν ἀολλεσιν, ὧν μοι ἐποντο, 

ΟΔΥΣΣΕΙΑΣ Γ. τός--τι72. 1118. 111- 

τό 5 

φεῦγον, ἐπεὶ γίνωσκον, ὃ δὴ κωκὼ μήδετο δαίμων" 
φεῦγε δὲ Τυδέος υἱὸς ἀρήϊος, ὦρσε δ᾽ ἑταίρους" 
ὀψὲ δὲ δὴ μετὼ νῶϊ κίε ξανθὸς Μενέλαος, 
ἐν Λέσβω δ᾽ ἔκιχεν δολιχὸν πλόον ὁρμναίνοντας, 
ΒᾺΝ 

ἢ καθύπερθε Χίοιο νεοίμεθω πωιπωλοέσσης, 170 
»] 5 Ξ'ς ἄτα Κις, ΟΥ̓ 

γήσου ἔπι Ψυρίης, αὐτὴν ἐπ᾿ ὥριστερ ἔχοντες, 
ἦν οὖν ΄ ΟΡ. 7, 

ἢ ὑπένερθε Χίοιο, παρ᾽ ἠνεμόεντω Μίμαντα. 

τ66. γίνωσκον] γίγνωσκον Ἡ. 
ἐπ᾿ αὐτὴν δ᾽ ἐπ᾿ Η. 
5080]. Η. 

στα Ὁ. ῬΑ]. τόη. ᾿Αολλέσιν] Ἔκ 

τοῦ ὦ τὸ ὁμοῦ, καὶ τοῦ εἷλῶ τὸ συστρέ- 

ω. ἢ ταχείαις, ἀπὸ τῆς ἀέλλης. Ἐ᾿. 

169. Ἔν Λέσβῳ] Ἔν τῇ Λέσβῳ δὲ κατ- 

ἔλαβεν ἡμᾶς μόλις ὁ ξανθὸς Μενέλαος, 

διαλογιζομένους ἡμᾶς ἢ ἵνα πλεύσωμεν 

ὑπεράνωθεν τῆς Χίου ἐπὶ τῆς νήσου τῆς 

Ψυρίης, ἔχοντες αὐτὴν τὴν νῆσον ἐπὶ τὰ 

ἀριστερά" ἢ ὑποκάτωθεν τῆς Χίου παρὰ 

τὸν Μίμαντα. ἔστι δὲ τὸ μὲν “ὄνομα 

ὅρους οὕτω πως καλουμένου. Μίμας ὕρος 

ἐρυθρὸν ἃ κατέναντι Χίου, ἀπὸ Μίμαντος 

ἑνὸς τῶν γιγάντων ὀνομασθέν. Ὁ. λΛέ- 

σβος νῆσος Τροίας ἔχουσα πόλεις πέντε ; 

Τιύῤῥαν (ΔίΘα]ο]. Πύραν), ἜΡρεσσον, 

Μιτυλήνην, Μήθυμναν, ΓΑντισσαν. Ἐ. 

Ο. Ψιυϊο. Μίμας δὲ ὅρος ὑψηλὸν καὶ 

ἐρυθρὸν ᾿Ιωνίας ἀντικρὺ Χίου τῆς νήσου, 

ἀπὸ Μίμαντος ἑνὸς τῶν γιγάντων ὀνομώω- 

σθέν. Τὸ δὲ καθύπερθε Χίοιο ἀντὶ τοῦ ὑπερ- 

ἄνω, ἤτοι εἰς τὰ δεξιά. ὑπερέχειν γὰρ λέγο- 

μεν τὴν δεξιὰν τῆς ἀριστερᾶς. ἘΠ΄ Ο, 

171. Νήσου ἐπὶ Ψυρίης] ᾿Αντὶ τοῦ παρὰ 

γῆσον Ψυρίων, ὡς οὖσαν ἐπ᾿ ᾿Ολύμπῳν. Ω. 

τό8. Μενέλαβος. 171. αὐτὴν 

172. ὑπένερθε 6Χ ΘΙηθπά. δηϊαιᾶ, καθύπερθε 

, 5 “ 7 
Νησίδιον μικρὸν ἔχον λιμένα νηῶν εἴκοσι. 

, ᾿Αλκμὰν, Παρά τε ἱερὸν σκόπελον, παρά τε 
7 Ψυρὰ τὸν Διόνυσσον ἄγοντες ({ἴ. 40. 

Ὑγ ΕΟ Κ. εχ Επβῦ. δὰ ἢ. 1.), ἤτοι ἐν. 
᾿ » ἃ , Ἁ λ Ν ΄ω μηδενὶ αὐτὸν τιθέμενοι, διὰ τὸ λυπρὸν τῆς 

Ψ ’ χὰ 7 » 5» νήσου. ὦ. ψΨυρία νησίδιόν ἐστιν ἀπ- 
έχον τε (δ τπ]ρ.. λυπρὸν ἀπέχον) σταδίους 
γ΄, (ν!]ρ. π΄.) τῆς Χίου, ὃ καὶ αἰγία- 
λον ἔχει ἐν ᾧ ἐστι λιμὴν ἐκδεχόμενος 
ἀπὸ τοῦ Δἰγαίου πελάγους ταρασσομένας ' 

τὰς ναῦς. μέμνηται Δημοσθένης. κεῖται 

δὲ ἡ Χώς νῆσος μέση τῶν Ψυρίων (αἱ. 
Ψυρῶν) καὶ τοῦ Μίμαντος. Οοά. Ψψιπά. ἡ 
56. Ψυὶρ. Οἵ «ας. βοβοὶ. Ὁ. 1} 
Μεάϊο]. Αὐτὴν ἐπ᾽ ἀριστέρ᾽ ἔχοντες] 
Τὴν Χίον λέγει. αὶν. 172. Ἢ και 
θύπερϑε 7] ὋὉ ἢ σύνδεσμος δύο τόνω ἐπι- 
δέχεται, ἢ περισπωμένην ἢ βαρεῖαν, ὅπερ 

Ὑπένερθεν] ὙὝποκάτωθεν. ἡ κάλλιον. Εἰ. 
νυρ. Παρ᾽ ἠνεμόεντα Μίμαντα] Μί- 

2 5 Ν ’ὔ - ΄ 4 δὴ 
μας ὁρος ἀντικρὺ Χίου τῆς νήσου, ἄπο 

΄-Ὃ 
Ψ' ᾿ 

Μίμαντος ἑνὸς τῶν γιγάντων ὀνομασθέν. 
ΕΠ πιοχ : Ὁ Μίμας ὅρος ἐρυθρὸν ἀντι- 
κρὺ Χίου. Ψυ]ρ. ΜΙ. ποῦ. δά τ69. 

ἃ ῬΆΟΙΙ6 τοπίδτὶ ροββὶβ δ πιυΐϊαπᾶδπι μα πο νοσοπ), Αἴαιιο ἐρυμνὸν χφαϊάθηη αἰ ΧΟΙ͂Β 

ΚΆΘ ταοπίοπι : οἷ εὔθηρον ὕπης ἈΡΡΟΙ]αΐ Βὕγαθο οὐ7ι5 νοῦθα Ἐπιβίδι 5. οὐϊαπι Βα ΐσ 

Ἰοοο ἂρροϑβιιῖϊῖ. ίοσιπι τοραΐδηβ ΕΥ̓ ΤΠΓα5. ΠΓΡΟΠῚ 5.1} ΠΟΟ 'ρ50 πιοῃΐα 5ἰζαπι {ιι1586, 

οἵ Γγοααοη 1δδῖτηθ ἃ [8}1 ΘΟ] ΤῸ {611 τ15 οὗ ταρίαπῃ ΟρρΙ ἄδ ἀρὰ ποδβύγαϊοβ πη ΠΟΠΊΘΠ 

{ταχῖββο ἢ ΔΌ οπηΐ τηϊίαῖίοπο ἀθβί 1 : ῬΥΘΒΟΓΕΠῚ ΟἸΠῚ Ἀ15 ΡῬτίογοα 'π 56Π0}115 5664: 

Ἰάοπι ορ᾿ μοΐοη σομηραγοδΐ, πα πη }6 ἴπ ἰΐογο (8 172.) ΒΆΓΠΟΒια5 πγααθδΐ ἴῃ ᾽Ἔρυ- 

θρῶν. ΒΌΤΤΜ. 

ομοηἄοιαιβ; υὖ ἐπὶ τῷ πλῷ ἰογῖαββδ.0. ΒΌΤΤΜ. 

Σ 810 ΡΓῸ ὑπένερθεν, ἰοδΐο ῬΟΓΒΟΏΟ, οἴϊδηι 5600]. Η1. ΒΌΤΤΜ. 

χ Νοπ 415 ὁΧ πηοητιθι5. μι} 5. ΠΟΙΉΪ 5. μἶο ἀϊσαίαγ Πα αΠῚ, 564 ᾳυοιποῦο,, 



118. 11]. ΟΔΥΣΣΕΙΑΣ Γ, ιτγ3-ττειϑς. 98 
-. “, Ν ᾿ " “᾿ πὶ Ὡς ἃ δ. 4 δ΄ Δἂὦὰ ἡτεομεν δὲ θεὸν φήνωι τερῶς᾽ αὐτῶὼρ ογ᾽ ἡμῖν 

" “ο᾿᾽ 3 ἃ ΝΣ ΄ ᾿ 3 δεῖζε, καὶ ἠνώγει πέλαγος μέσον εἰς Εὔβοιαν 
Ψ» ᾿, μι 4, κα Ἢ τ ,»Ἄ: τέμνειν, οῴρω τὠχιστω ὑπ᾽ ἐκ κοκότητα, φύγοιμεν. “ 75 εἰ ἜΝ ΠΝ 4 ..Δ ς Ν 3 Ὁ ὥρτο δ᾽ ἐπὶ λιγὺς οὐρος ἀήμενωι" οἱ δὲ μῶλ ὠκῳ 

ἰχθυόεντα κέλευθα διέδρωμιον" ἐς δὲ Γερωιστὸν 
ἐννύχιωι κωτώγοντο᾽ ΤΙοσειδάων, δὲ ταύρων 
πόλλ᾽ ἐπὶ μηρ᾽ ἔθεμεν, πέλαγος μέγα μετρήσαντες. 

Ε 93 Ἐν κα ὧν ὗν “ 2. τέτρῶτον ἡμιῶρ ἐήν, ὅτ᾽ “εν ᾿Αργεῖ νηὰς εἴσως ι[8ὃο 
, “ ΄, ς ᾽ὰ Τυδείδεω ἐτάροι Διομήδεος ἱπποδάμοιο 

9) ὲ πε ΤῈ, "5 7ὔ πὶ δ} ᾿ 5 43 5] ἐστώσων᾽ ωὐτὰρ ἔγωγε Πύλονδ᾽ ἔχον οὐδέ ποτ᾽ ἔσβη 
ἣΡ μὰ Ν »" Χ »» 9» οὖρος, ἐπειδὴ πρώτα θεὸς προέηκεν ἀῆήναι. 

5 7 χ 9 ΄ » 7 εἰ ως ἥλθον, φίλε τέκνον, ἀπευθής" οὐδέ τι οἶδα, 
7 πν πσι ᾽ κὰν ΝΕ: ͵ κείνων, οἱ τ᾽ ἐσάωθεν ᾿Αχαιῶν, οἵ τ᾽ ἀπόλοντο. 

173. φῆναι] φῆναι ὟΥ. 
181. ἕταροι] ἕτεροι Υν. 
γο. ἀχαιῶν 

δαναῶν Η. 10. ᾿Αχαιξῶν. 

174. Πέλαγος μέσον] Τὸ μέσον Ψυχρῶν 
(8ογ. Ψυρῶν) καὶ τῆς Χώυ. Β. Εὐδὴ 
Ἔς δὲ Γεραιστόν] "Ὄνομα λιμένος. Ο. 
1γ8. ᾿Εννύχιαι] ᾿Αρειανοὶ γρ. (Αἱ Ῥια- 
νοῦ γράφουσιν 6πι. ῬΟΉ 8.) ἐννύχιοι. 
Ηλι]. ᾿Ἐννύχιοι] Γρ. ἐννύχιαι. ΡαΪ. 
Ποσειδάων, ταύρων] Τὸ μὲν ὡς ἐγχωρίῳ" 
ἐτιμᾶτο γὰρ ἐν Γεραιστῷ" τὸ δὲ ὡς θα- 
λαττίῳ διὰ τὸν πλοῦν. Ε, Τὸ μὲν ὡς 
ἐγχωρίῳ θεῷ" ἐτιμᾶτο (1η8. γὰρ) ὁ Πο- 
σειδῶν ἐν Γεραιστῷ" τὸ δὲ ὡς θαλαττίῳ 
διὰ τὸν μῆρα ὡς μῆλα 2. Τὸ δὲ μετρή- 
σαντες ἀντὶ τοῦ οὐριοδρομήσαντες. Ο. 
18ο. Τέτρατον ἦμαρ] ᾿ΑφΦ᾽ οὗ ἐκ Λέ- 
σβου ἀνήχθησαν ἀριθμουμένων τῶν ἥμε- 
ρῶν. Τέτρατον, ἀφ᾽ οὗ καὶ τὸ τέτρασι. 
Β. Μετάθεσις ᾿Ιωνική. διαφέρει γὰρ 
μετάθεσις ὑπερθέσεως" ἡ μὲν γὰρ ἐν τῇ 
αὐτῇ συλλαβὴ γίνεται, ἡ δὲ ὑπέρθεσις 
ἐν ἑτέρᾳ, ὡς τὸ ὀθνεῖος. ἦν γὰρ νόθος νο- 

18ο. τέτρατον] τέταρτον Η. 

183. ἐπειδὴ] ἐπεὶ δὴ Υ΄, 

ιὃς 

10. ἐξίσας. 

184. βοῖδα. 185. ᾿Αχαιῶν] 

θεῖος καὶ καθ᾽ ὑπέρθεσιν ὀθνεῖος. καὶ πά- 
λιν γόνυ γόνυος, καὶ δόρυ δόρυος, καὶ καθ᾽ 
ὑπέρθεσιν γουνός καὶ δουρός. ἘΣ, Ω, 
184. Ὡς ἦλθον, φίλε τέκνον,] Δαιμονίως 
ὃ ποιητὴς, ἐμβαλὼν εἰς ἐπιθυμίαν τῶν 
νόστων τὸν ἀκροατὴν ἀναρτᾷ πάλιν, ἵνα 
τὰ λοιπὰ δι’ ἄλλου χωρίου ἀνασώσῃ (Ο. 
δηλώσῃ). τὸ γὰρ ἑνὶ πάντων τῶν κατὰ 
τοὺς νόστους πραγμάτων ἐμπειρίαν περι- 
θεῖναι οὐ πιθανόν" ἐν μέρει δὲ δηλουμέ- 
νων τῶν συμβεβηκότων ἀξιόπιστον γίνε- 

Οὐκ ἄλογος δὲ οὐδ᾽ ἡ πρὸς 
Μενέλαον ἐκπομπὴ, ἀλλ᾽ ἵνα τὰ περὶ 
Ἑλένην ἐνταῦθα διατυπώσῃ ὄντα ἐν ἧδο- 
νἢ τῷ ἀκροατῇ. Ε΄. ῷ. Φίλε τέκνον] 
᾿Αντὶ φιλον τέκνον. Β, Ἤτοι πρὸς τὸ 
σημαινόμενον ἀπήντησε' φίλος γὰρ τὸ 
τέκνον οὐθέτερον ἢ, ἢ πρὸς τὸ συνώνυμον, 
τὸ παῖϊς. Νρ. ᾿Απευθής) Μὴ μαθών 
τι περὶ τοῦ σοῦ πατρὸς ἢ τῶν ἄλλων. Β. 

Ν -“ 

τῶαῶῖι τὸ πᾶν. 

. ἢ Ἐχοϊδογαπς γοῦθα αἰϊααοι ροβὲ ἀν Ιου] πὶ τὸν, Ξουῖθα Δηοα] 8} ΒΟΥ θοΓοῖ γοσθ πὶ πλοῦν ἴῃ ἸῃΘ αἸτιΠ} γΟΥΒΊΓΩΙ ΒΟ] θη ἴθ ἈθΘΥγΐο. ΒΌΤΥΜ. 
5 ΟΟΥρογοη φίλος γὰρ σὸ τέκνον, καίπερ οὐθέτερον: εἰδὶ ΒΆΤΠΟΒ. οχ Μϑ. ΑἸονϑῖϊ, 

αϊάουϊῇ :---ἀ σήντησε φίλος" φὸ γὰρ τέκνον οὐδέτερον: αὐοα ἴδιθη πιϑὸ ταϊοηὶ ΟἿ Ὁ ῬγΡΟΙΟ. Αἀ γουθα 8010]. Ψ ]α.. φίλος γὰρ τὸ τέκνον οοῃ, 50}0]. α΄. 238. οπὶ ποῖ, 
ὍΤΤΜ. 
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ὅσσω δ᾽ ἐνὶ μεγάροισι καθήμενος ἡμετέροισι 

πεύθομωι, ἡ θέμις ἐστὶ, δαήσεωι, οὐδέ σε κεύσω. 

εὖ μὲν Μυρμιδόνας φάσ᾽ ἐλθέμεν 
οὺς ὥγ᾽ ᾿Αχιλλῆος μεγαθύμου φαίδιμος υἱός" 
- ω ΄ Ζ Ε Ν 4 ᾿ 

εὖ δὲ Φιλοκτήτην, Ποιάντιον ἀγλωὸν υἱόν 

πάντας δ᾽ ᾿Ιδομενεὺς Κρήτην εἰσήγαγ᾽ ἑταίρους, 
ὃ Ψ; ᾽ Ρ᾽ ὅτ οὐ ΝΣ 5 ἦ 7 

οἱ φύγον εκ πολέμου, πόντος δέ οἱ οὔτιν ὠπηύρω. 
. » » 7 

᾿Ατρείδην δὲ καὶ αὐτοὶ ἀκούετε, ν 
-“ ᾧ 5 » ε “ , ᾽ 7 “7 

ως τ ἠλθ : ὥς τ Αἴγισθος εμήσωτο λυγρὸν ὄλεθρον. 
5 οἰ δ » Χ ΕΣ “ Ε] ᾿ 

ὡλλ ἡτοι κεινος μὲν ἐπισμυγερῶς ὠπετισεέν" 

ὃς ἀὠγωθὸν καὶ ποὶδι θιμέ σθ ὡς ἀγαθὸν καὶ πωιόω κατωφυιμενοιο λιπέσθαι 

ἀνδρός" ἐπεὶ καὶ κεῖνος ετίσωτο πωτροφονηῶώ, 
37 Ζ' “ἢ « .Ξ Ἂς 3) 

Αἴγισθον δολόμητιν, ὃς οἱ πατέρω κλυτὸν ἔκτῶ. 

192. 198. 
4101 Η. 

188. Εὖ μὲν Μυρμιδόνας Νεοπτόλεμος 
᾿ , ,ὔ ΕῚ ΄ ν᾿ 90 κατὰ κέλευσιν Θέτιδος ἐμπρήσας τὰ ἰδια 

΄ Ν ΕᾺ Ν δ᾿ δ'᾽.4 σκάφη πεζὸς ἄνεισι. χρησθεὶς δὲ ὑπὸ 
“Ἑλένου, ἔνθα ἂν ἴδοι οἶκον ἐκ σιδηρείων 
θεμελίων τοίχων δὲ ξυλίνων καὶ ὀρόφου 
σερεοῦ (50Υ. ἐρεοῦ) ἐκεῖ μένειν, ἐλθὼν εἰς 
τὴν Παραβῶτιν (ὦ. Παμβῶ τὴν, Ἐλιϑύ. 
Παμβῶτιν) λίμνην τῆς ᾿Ηπείρου, καὶ 
τοὺς ἐγχωρίους εὑρῶν δόρατα πήξαντας 

καὶ χλαίνας ἄνωθεν κατασκηνοῦντας, 
συμβάλλει, τὸν χρησμόν. καὶ πορθήσας 
τὴν Μολοσσίαν ἐξ ᾿Αγδρομάχης ἴσχει 
Μολοσσὸν, ἀφ᾽ οὗ καὶ τὸ γένος ἐστὶ τῶν 
ἐν Μολοσσίᾳ βασιλέων, ὡς ἱστορεῖ ᾽᾿Ἔρα- 
τοσθένης. Ἐ;. 9. Οοπί, Ἐπιδίαῖῃ. Οἱ 

Δ Χ , 3 Ν " νεώτεροι τὸν Νεοπτόλεμον εἰς τὴν Ηπει- 
ρον ἐλθεῖν λέγουσι. α]ς. ᾿Εγχεσιμώ- 
ρους] Τοὺς περὶ τὰ ἔγχη κακοπαθοῦντας. 

1903. ᾿Ατρεξίδην. βοι. 

0 Ἐχ Βος Ιοπηπηδΐο, οἵ οχ 60 χιοᾶ Επδίαίμῖι5 αποῆϊιο ἔΟΓ Πηδ 1 σρυγερῶς 5018 Π| Ἔχτὶ 

ΡῬ]οαῦ, ἀρρατγοῖ, ἔιῖβ5θ6 4] ἐπὶ Βορδιγαυθηΐ ς τιῦ δι 511 Ρ1Ὸ ἔπειτα ααὖ΄ Ἰπη ρ΄ [1 ἐπα 

σφισιν. ϑοᾷ ποῃ ἴΐα ἴδοῖ]6 ἀἰβήπιη σαθ. ΡΓΘΟΡΟΒΙ ΟΠ ΘΠ ἴῃ ΔΙΓΟΓῸ ΘΧΘΙΏΡΙΟ ἰπηέγα δ΄. 67 

ΟΔΥΣΣΕΙΑΣ Γ. 186--,ἰτοϑ. 118. 111 

ἐγχεσιμώρους, 

[90 

όσφιν ἐόντες, 

Ἷ 

Ι05.} 

107. καὶ κεῖνος] κακεῖνος οἴ 816 

Β. Τοὺς μεμωραμένους, ὅ ἐστι κάμνον- 
τας τοῖς ἔγχεσι. Ε΄. 180. 100. ᾽Αχιλ- 
λῆος----υἷός) Μετὰ θάνατον αὐτοῦ. Ἐὖ- 
καίρως ἐνεφάνισεν ὅτι ὁ Νεοπτόλεμος καὶ 
Φιλοκτήτης ἧκον σύμμαχοι. Ἐ. Ω. 
192. Πόντος δέ οἱ οὔτιν᾽ ἀπηύρα] Οὐκ, 
ἀπήλαυσεν ὃ πόντος τινός ὥστε οὐ γε 

επόντισέν τινα. Ψαϊρ. 103. ᾿Ακούετε 
νόσφιν] Διὰ τὸ ἀξίωμα τοῦ μαστοῦ 

καὶ διὰ τὴν τόλμην τῶν ἀδικησάντωνε, 
Ε. Ω. τ95. ᾿Ἐπισμυγερῶς] Περισσὴ 
δ .8. ΜῈ 6 Ε -Ὁ δουέτν Α , ἡ ἐπὶ, ὡς ἐν τῷ βοῶν ἐπιβούκολος. σμύπ 

2" δ ὼλ ᾿ χτ ΄ ἱ 
χεσθαι δέ ἐστι τὸ ὑπὸ πυρὸς ἀναλίσκε-. 
σθαι. λέγεται δὲ ἀπὸ τῶν ἐπισμυχομέπ, 
γῶν" Καὶ ἐπισμύξαι πυρὶ νῆας (1]. ὁ 
040. αὖ] οϑί κατά τε σμ. π. ».). δητ. 
λοῖ δὲ τὸ ἐπισμυγερῶς τὸ ἐπιπόνως, ἀξίω Ἶ 

(Ε οἰζυρῶς). Β. ἘΦ, Ὡ. Σμυγερῶς 

--Ξ:- -ΞἜΝ - --ΞἜςἜς --ς--- 

- τον 

πες σα ἢ 

Ἢ 
(01 νἱἄθ ἰάπαθη 5680.) ; οἵ ὀχίαΐ δἀ)θοίίν τη ἐπισμυγερὴ πα αθ᾽ δΐαπη ΔΡ. Ηδοβιοάσπι, 

Α. 624.-το πὶ ἴρ50. 50! ]ο Βαγποβῖτιβ ΤΘροβοῖ μετείληπταιγ αι0 4 ὨΟΐ 5. Β8η60 ψοι πα, 

οδϑί, 564 τἱηΐ αυϊάρσμη μῖσος ρϑυϊηάθ οὔβοσγιτη. ΝΝΘαΠ6. [δι θη Ιοῃϊογοηι ᾿νΘμἶο ΤῺ 

οἶπαπι δὰ 4π8π| Βα ΟΚΗΐι5. ρογεῖσῖς, αἱ Βογι θαι 50]]Π1οοΐ, διὰ πὸ μέτρον παρείληπσαι, 

ΝΠαΐταπι Σμυγερῶς, ἐπιπόνως οδῇ “]ΟΒδι!α α185, τ 588 06 ἴῃ δδο ΘΟΠΡΌΓΙΙΟ ἔδοίαπι (6. β. 

β΄. 350. 3063.), οοΔ]υἷξ οἴπὰ ἠιϑῖο 56}Π|0110. [Ιβίυα δυΐοπι 510 μαρυϊο : Σαμυγερῶς] Διὰ σδ᾽ 

μέτρον παρείληπται. Αἰολικὼς δέ ἐστιν ἐπιπόνως : μοο αἸοἶξ : ΡΥΓῸ γουθο μογερῶς ΟἿ) Πηθτ. 

ἀτὰπι δαἀμη]51556 ροδίαμα ΠΟ] σδηι οἦτι5 Που πη δηι σμυγερῶς. ΒΌΤΈΜ, 4 



51Β. 11]. 

ΟΝ 

οὶ 

ΟΔΥΣΣΕΙΑΣ Γ᾿, 109--ττ-214. 97 
]Ἵ Ζ "» ΄ ΜΓ ὁ ἸΡὰ 7 “ συ, φίλος, μώλω γάρ σ᾽ ὁρόω κωλόν τε μέγαν τε, 

ὕ " οἷς Φ 3 Ζ δὼ Κ ὥλκιμος ἐσσ᾽ ἵνω τίς σε καὶ ὀψυγόνων εὖ εἴπη. 200 

Τὸν δ᾽ αὖ Τηλέμαχος πεπνυμένος ἀντίον ηὔδα" 
ὦ Νέστορ Νηληϊάδη, μέγω κῦδος ᾿Αχωιῶν, 
καὶ λίην κεῖνος μὲν ἐτίσωτο, καί οἱ ᾿Αχαιοὶ 
οἴσουσι κλέος εὐρὺ, καὶ ἐσσομένοισιν ἀοιϑήν. 

Ν Ξ “ αἱ γὰρ ἐμοὶ τοσσήνδε θεοὶ δύναμιν πιαραθεῖεν 20 
τίσασθαι μνηστήρωας ὑπερβωσίης ὠλεγεινῆς, 
οἵτε μι ὑβρίζοντες ὠτάσθωλω μηχανόωνται. 
ἀλλ᾽ οὔ μοι τοιοῦτον ἐπέκλωσαν θεοὶ ὄλβον, 
πατρί τ᾿ ἐμῷ καὶ ἐμοί" νῦν δὲ χρὴ τετλάμεν ἔμπης. 

Ν δ ΓΙ ΄ ς ΄ Τὸν δ᾽ ἡμείβετ᾽ ἔπειτα Γερήνιος ἱππότα ΝΝέστωρ᾽ 210 

ὦ φίλ᾽, ἐπειδὴ ταῦτά; μ᾽ ἀνέμνησως καὶ ἔειπες, 
φασὶ μνηστήρως σῆς μητέρος εἵνεκα πολλοὺς 
ἐν μεγάροις, ἀέκητι σέθεν, κακὼ μηχανάασθβαι. 
εἰπέ μοι, ἠὲ ἑκὼν ὑποδάμνωσαι, ἤ σέ γε λαοὶ 

200. βείπῃς. 202. Νηληϊάδη] νηληΐδι Η, ΙδΡ. ᾿Αχαιξῶν. 20 4. ἔοι ᾽Αχαι- 
οί. 204. ἐσσομένοισιν ἀοιδήν] ἐσσομένοισι πυθέσθαι . 
ΕΝ εἴτ᾿ ἀρ Κ. 1}. παραθεῖεν) περιθεῖεν 5010]. δὰ 4217. Η. 

205. αἱ γὰρ] εἰ γὰρ 
4οῦ. ἐπέκλωσαν 

Ἰουρϑογαΐ Η. ἐπέκλωσαν, 564 ἀοοαπίιπι ἰγαηδνοῦβα ποία ἀαπηηανὶϊ, ἀοἰπμα δ 
ἸΔαἸ ΔἸ τὸ οἱ δοσθηδιιη ΠΟντΙΠ ΒΙΙρ6Γ ὦ ροϑιΐξ, μος τποάο : ἐπέκλώσαν 9. 
ΡΟΙΒ. 211, ἀνέμνησας] 6Χ Θη6η6. ἁ ν μνήσας ΒΌΡΓΑΒΟΙΡΓΙΒ εἰπὼν ἐπέμνη- 
τας Θἴ ἴῃ ΔΓ. γρ. ἐπανέμνησας. ΤΉΡΙΟχ ἰρίταν τ οἸΐπι, ταὐὖ νἀ θέιν, 
Θοἴϊο; ἀνέμνησας, ἐπέμνησας, οἱ ἀεϊ]οίο ΡΙΟΠΟΙΪΏ6, ἐπανέμχησας, απο α]- 
Ἴπηα δηΐα οιηθη αϊϊοηθι ἴῃ ἰθχία Πιδγαξ, αἵ 6 βρδῖο ᾿ψιθὲ Η, ΡΟΙ5. 
Ὁ. ἔξειπες. 

ἱἄμνασαι] ὑποδάμνασε ἮΗ,. 10. ξειπέ. 

Ἐπιπόνως" τὸ μέτρον μετήλειπται. Αἰο- 
μκῶς δέ ἐστιν ἐπιπόνως. Νὰ ]ρ. 100. 
00. Καὶ σὺ, "ΑΛλκιμος] Παρὰ ᾽Δριστο- 
βάνει προηθετοῦντο δύο στίχοι. ἐκ ψὰρ 
οὔ λόγου τῆς ᾿Αθηνᾶς (α΄. 301.) μετ- 
ἰχθησαν ἐνθάδε. 9. ὈἨἨθέτει ᾽Δριστο- 
ῥάνης. ΗΠ αἱ]. ἤλΛλκιμος ἔσσ᾽ Ἔν συν- 
“ὁμιοις ἡ προτροπή. μάλιστα γὰρ τῶν 
ὑχῶν (50γ. εὐγενῶν) ἅπτεται ἡ ἐπὶ ταῖς 
ἀλαῖς πράξεσιν ἐσομένη δόξα. Ὁ. 20 ῃ- 
ζαὶ λίην κεῖνος μὲν] Οὗτος (80Γ, οὕτως) 
ἁψατο ὁ λόγος τοῦ Τηλεμάχου, ὡς τὰ 
-ερὶ τὸν πατέρα ἀφεὶς μακαρίζειν Ὃρέ- 
τὴν. Ε΄. Ὁ. γοῦδ. Ὑπερβασίης ἀλε- 

ΥΟΪ,. 1. 

213. μηχανάασθαι] μητιάασθαι Υ͂. 10. ἀξέκητι. 214. ὑπο- 
ξεκών. λαξοί. 

γεινῆς] Ὕβρεως, ὑπερηφανίας, ἀδικίας. 
αὕτη γὰρ ὑπέρβθασίς ἐστι τῆς δικαιοσύ- 
νῆς μεσότητος οὔσης. Ἐ. 4200. Πατρὶ 
τ᾽ ἐμῷ) Περιττός" ἀρκεῖ γὰρ ὁ πρὸ αὐὖ- 
τοῦ. Ηδγ]. Πατρί] Προσληπτέον τὸ 
δυνηθῆναι βοηθῆσαι. Ἐ. “514. Ἤ σέ γε 
λαοί Τοῦτο ἐξηγητέον ἐκεῖθεν. ἔφη γάρ 
που, Δεινὸν δὲ γένος βασιλήϊον Κτείνειν 
(π΄. 401.), καὶ ἐπάγει, ἀλλὰ πρῶτον 
εἰσόμεθα βουλὰς θεῶν (Ο. ἀλλὰ πρῶτα 
θεῶν εἰρώμεθα βουλὰς, τὸ Θ5ὲ ἴῃ ΙοΓῸ 
1080) εἰ χρὴ αὐτὸν ἀναιρεῖν. τὸ οὖν 
ἐχθαίρουσ᾽ ἀνὰ δῆμιον, μισοῦσί σε, βου- 
λεύονται ἀνελεῖν ἔκ τινὸς θεοπροπίας. Τὸ 

ο 



ο8 

3 7 ᾿ς ἊἝ 2 7 “»"» “ 

ἐχβαίρουσ' ὠνῷ δῆμον, ἐπισπόμενοι θεοῦ Ομ φη ; 
7 » ΥΝ ὩΣ ΄ 7 » 7 τῆ Ν 

τίς δ᾽ οἷδ » εἰ κε πότε σφι βίως ὡποτισετῶι ἐλθὼν, 
Ἂ Ὁ ων ΦΦιᾺς ἊΝ 7 3 7 

ἢ ὅγε μοῦνος ἐῶν, ἡ καὶ σύμπωντες Ἀχαιοί : 
» δ ὧδ 3Ὶ 7. ΄ »"»" Ε ΄ 

εἰ γάρ σ᾽ ὡς ἐθέλοι φιλέειν γλαυκῶπις ᾿Αθήνη, 
« ψω"»9 .ἝΨ, 7 7 

ως τὸτ Οδυσσηος περικήδετο κυδαλίμοιο, 
» 5 Ψ, “ 7 7) 9. 5 Χ 

δήμω εν! Ἴρωων, ὅθι πάσχομεν ὥλγε Αχιιοί" 
ΕῚ 2 ἘΣ ῚχἼΨΆ 3 “Ὁ 

ου γάρ πω ἴδον ὧδε θεοὺς ἀνωφανδὼ φιλευντὰς, 

ΟΔΥΣΣΕΙΑΣ Γ. 21΄᾽,.--228. 

ὡς κείνῳ ἀνωφανδὰ πωρίστωτο Πωλλὰς ᾿Αθήνη᾽ 
) «“ 5ῚΠ 4. Ν 7 Ζ ΄-“-ὦω 

εἴ σ᾽ οὕτως εθέλοι φιλέειν, κήδοιτό τε θυμῷ, | 
» Ρ» χ 123 7ὔ 7 

τω κεν τις κείνων γε Ἀωι ἐκλελάθοιτο γώμοιο. 
᾿ Ν " “ ΄ » ᾽ 7 27 

Τὸν δ΄ αὐ Τηλέμωχος πεπνυμένος Φντίον ηὔδα" 
» ἣν 37 »Ὁ- 35) “7: 3. 

ὦ Ὑέρον, ουπὼ τοῦτο ἔπος τελέεσθαι ὀϊω" ' 
Ν κα ἱογ 27 5. 5] ᾽ ὃν 2 

λίην γὼρ μέγω εἰπες᾽ ἀγή μὶ ἔχει" οὐκ ὧν ἐμοίγε 
μεν Υ͂ 

᾿ 
᾽ » » ν 3 «Ὁ 5Ὶ 7 

ελπομένω τῶ γένοιτ᾽, οὐδ᾽ εἰ θεοὶ ὡς εθέλοιεν. 
[71] 

216. κῆ κέ Η. 10. ἀποτίσεται] ἀποτίσσεται ἜΝ; 

715. 1ΠῈΕ 

215 

,ἄδ, 

225. 

10. Ροῖδ᾽,, 

217. 220. ᾿Αχαιξοί,. 210. τότ᾽] ὅτ᾽. '. 10. περικήδετο] περὶ κήδετο Ψ΄. 221. δίδον», 

223. τε] δὲ ἯΙ 226. βέπος. 

Ραμα οἶϊαϊ 5080]. δα 230. ΡΟΗΘ. 
ἄν - τ Ψ ., ΄ 

δὲ ἀέκητι ([τητ0 τὸ ἑκών) οὕτω νοητέον, 
,ὔ "» 

ἑκουσίως ἀνέχει μὴ βουλόμενος ἐπεξελθεῖν 

τὴν ὕβριν. ΠΕ ἃ Ἡϑϑ κα πῆρ 00" δήμιον] 
ε " Ν -Ὁ 5 7 ᾽ 

Οἱ κατὰ τὸν δῆμον ὕχλοι, τουτεστιν αὖ- 
- “" 7 ’ 

τὸς ὁ δῆμος μισεῖ σε ἔκ τινος θεοπροπίου. 

πολλάκις γὰρ μεθίστασι τοὺς βασιλεῖς 
-᾿ [ω 

μαντείαις ἐπισπόμενοι. Β. Θεοῦ ὀμφῇ] 

Ἔν τῇ ἑξακαιδεκάτῃ (510) ἱστορεῖ Κλεο- 
’ 

φόρος “ περὶ τοὺς θεοὺς, πολλάκις μεθί- 

ὺ ἣ ἴα. Ἐὶ 6 στησαν τοὺς βασιλεῖς μαντεῖα. 1. 210. 

Σφὶ βίας ἀποτίσετωι ἐλθών] ᾿Απορεῖ ὃ 
- ,ὔ 

Ζηνύδοτος πῶς ἐστι καὶ ὃ λόγος ἀ ̓ βίας 
"-"» οὩ -φΦζς Δ 

αὐτοῖς, ἀντὶ τοῦ τὰς βίας αὐτῶν" ἢ, 
Νὴ “Ὡν ᾿ 

ἐλθών σφιν, ὃ ἐστιν ἐλθὼν αὐτοῖς" ὥσπερ 
-“ , 

λέγομεν ἀνίστωμαί σου ἀντὶ τοῦ ἀνίστα- 
- ἣ 

μᾶι κατὰ σοῦ. ᾧ. Ζηνόδοτος γράφει, 
Ὁ Δ - 

ἀποτίσεαι, καὶ τὸ ἑξῆς, ἢ σύγε μοῦνος. 

Η1]. 217. Ἢ ὅγε μοῦνος ἐών] Ὃ μὲν 

ς Αραᾷ Ψοβδβίτιιη σοί οἵ Ἐδογϊοῖα πὶ ΠΟ ΠΟΙ ΠΗ ΠῸΠ Ἰηνθηΐο. 

227. ἔξειπες. 

θεοὶ ὡς ἐθέλοιεν Η]. φιδηῦιπι ΟΧ Ἔν βοθηΐ βουριγῇ ΘΟΠ)]ΟΙΟ, 566 εἰ μὴ θεοὶ, 
228. εἰ θεοὶ] γρ. ἡμῖ 

10. ξελπομένῳ. : | 

ΡΟΣ τὴν ῃ 7 , Μπ| 
ὡς ἀδύνατος μόνος κολάσαι τοὺς ἐχθροὺς, 
» 7, 5 ᾿ δ οὐδ ΄ ΡΞ Ύ 
ἀπωλοφύρετο, Ε γὰρ ἐμοὶ τοσήνδε θεοὶ 
δύναμιν περιθεῖεν (20 5., 00] 65 παρα-᾿ 
θεῖεν)" ὃ δὲ ἠρέμα ἐνδείκνυται αὐτῷ ὅτ 
5 5» ἐφ “, 5» - ᾿ 

ἐν τοιούτοις οὐκ ὄχλου δεῖ, ἀλλὰ δύναιτο, 

ἄν καὶ μόνος τιμωρήσασθαι τοὺς μνητ 
στῆρας. Καὶ αὐτὸς Ζηνόδοτος, σύ γε. 

Ἐ. 9. “226. Ὦ γέρον] Τὸ, ὦ γέρον, 
͵ , ἀκ Ὁ  Ὁ δ ΠΑ 

μέσως λαμβάνεται, καὶ ἐπὶ ὕβρεως καὶ 

ἐπὶ τιμῆς, τὸ δὲ, ὦ γέροντες, τὸ πληθυν-᾿ 
᾿ ᾿ »«εοἽ ,ὔ “ » -“" 

τικὸν ἐπὶ μόνης τιμῆς. ΒΒ. Οὔπω τὸ 

ἔπος 1] Οὐ τὸ φιληθήσεσθαι ὑπὸ ᾿Αθη- 
Ὡς Ε] Ν Ν 3 "-» 5 ΄ ,ὔ 

γᾷς" ἀλλὰ πρὸς ἐκεῖνο ἀπήντησεν, Τίς δ᾽ 

οἶδ᾽ εἴ κε ποτέ σφι βίας ἀποτίσσεται, 

ἐλθὼν, Ἢ ὅγε μοῦνος. Ω. Οὔπω τοῦ ω 
2, -Ὁ ΕἸ -Ὁ δὴ ἱ 

ἔπος] Τὸ τοὺς μνηστῆρας ἀναιρεθῆναι. 

ὑπὸ ᾿Οδυσσέως. Ῥαϊὶ. Ω. οἱ 2448. Οὐδ᾽ οἱ 

(5819) θεοὶ ὡς ἐθέλοιεν] ὝὙπερβολικῶς͵ 

ΔΙῚ 4111 φιρτδπί, 

--στορεῖ δ΄ Ἔφορος περὶ τοῦδε, ὡς πολλάκις---μαντεῖα, σοη͵δοίατα ΒΟ ΟΠ], ΒΌΤΤΜ: . 

ἃ ὥργ, πῶς ἕστηκεν ὁ λόγος. 

ΒΟΤΊΤΜ. 
ε Ηοο Ἰοπιπηᾶ ποη ροβίζατη οί ᾿η Μράϊο]. ἃ 

ἐδ 111 δᾶ 217. Οοπῇ, 221. ΒΌΤΊΤΜ. 

Μοχ 5οιϊβοπᾶμμ, ὥσπερ λέγομεν, ἀνίσπαμαι σι, 

Ὁ πος βοῃο τ ῬΟΙΡΟΓΔΙῺ βα δ᾽ αποίαπι 
3 ᾿ 
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Ν ΟῚ ΕΥ ν΄ Ἂν “» ᾽ 3 
Τὸν δ᾽ αὖτε προσέειπε θεὰ λαυκώπις ᾿Αθήνη᾽ 

᾿Ἃ «2 Ἵ » ᾿ , 4 » δ Τηλεμώχε, ποιόν σὲ ἔπος φύγεν ἐρκος ὀδόντων ; 
ς«»" "9 ΆΑΙΩΣ 37 » ῥέϊω θεός γ᾽ ἐθέλων καὶ τηλόθεν ἄνδρω σαῶσαι. 

ἡ 3 κϑι 5) ἃς, 582 Ν ΄ βουλοίμην δ᾽ ἂν ἔγωγε καὶ ἄλγεω πολλὼ μογήσας 
“ ΄ "» 93 ΄ εἰ ΕἸ ων οἴκωδέ τ᾽ ἐλθέμενωι καὶ νόστιμον ἥμαρ ἰδέσθαι, 

230 

Δ Ἁ » ΄ 3 μι ς Ε Ἂ, 

ή ἐλθὼν ἀπολέσθαι εφεστιος, ὡς Αγωμεμνων 
4 Ὑ δι. ἃ Ε ὦ » 

ὠλεθ᾽, ὑπ᾿ Αἰγίσθοιο δόλῳ καὶ ἧς ὠλόχοιο. 235 
ΕῚ ΝιῸ»Ἄ 7 } Ἁ ἐ ὰ “.- ΓΝ. 7 ὡλλ ἡτοι θάνωτον μεν ομνοιίον οὐδὲ θεοί σερ 

“ 5 » 3 “ ε Ν καὶ φίλω ἀνδρὶ δύνωνται ὠλωλκέμεν, ὁππότε κεν δὴ 
Γ. » Ὺ »«ἕ ΄ 

μοῖρ ὀλοὴ καθέλησι τανηλεγέος θανάτοιο. 
ἈΝ . στον ΄ ὝΕΣ " Τὴν δ᾽ αὖ Γηλεμώχος πεπνυμένος ἀντίον ηὔδω" 

Μέντορ, μηκέτι ταῦτω λεγώμεθα, κηδόμενοί περ’ 240 
7 ΟῚ 3 3) Ζ Ὅν ἢ 3 Ἂ » κείνω δ᾽ οὐκ ἔτι νόστος ἐτήτυμος, ἀλλά οἱ ἤδὴ 

220. προσέξειπ. 530. ἔέπος. 
«δε. βιδέσθαι. 5.5. ὴξ: 

θΟΥΓΘοΐιιΠ) ἴῃ τόνδ᾽ Η, ΡΟᾺΞ. 

γοῦτο εἴρηκεν ἐν ἤθει" ὅπερ οὐ συνιεὶς ὃ 
ἤηνόδοτος γράφει, εἰ μὴ θεοὶ ὡς ἐθέλοιεν. 
ῷ. Ὅλος ὃ νοῦς οὕτως" ἄνδρω ᾧ εἵμαρ- 
γᾶς τὸ ζῆν δύναται ὁ θεὸς σῶσαι κινδυ- 
εὔοντα ᾧ δὲ εἵμαρται τὸ ἀποθανεῖν 
ὑδὲ οἱ θεοὶ δύνανται παρὰ μοῖραν βοη- 
ἤσαι. Ἐ;. Ο. 230. Τηλέμαχε] Λα- 
γαρός ἐστιν ὁ στίχος δὲ ἴσως με γέγρα- 
νε ἷ,. Τηλέμαχ; ὑψαγόρη μέγα νήπιε 
οἷόν ἔειπες; τὸν δὲ δεύτερον περιείρει 
περιαιρεῖ Θ. ΡΟ.) τελέως διὰ τὸ 
ιαχόμενον αὐτῷ, εἰ μὴ θεοὶ ὡς ἐθέλοιεν. 
1αγ]. 241. εῖα θεός γ᾽ ἐθέλων] 
Ῥημειωτέον τὸν στίχον, ὅτι καὶ ἀνωτέρω 
ὐ περὶ Τηλεμάχου, περὶ δὲ ᾽Οδυσσέως 
ἴρηται, τίς δ᾽ οἵδ᾽ εἴκε ποτέ σφι βίας 
ποτίσσεται ἐλθών; Ο. Σαῶσαι (510) 
Ῥι σαώσειεν. ΜΜαϊα ΡῖῸ σαώσει. 
ὍΝ. Ἰημηο πιᾶϊο Ῥουβοηιβ: 
ΙΔ. δὰ β΄. 3934. 232. Βουλοίμην δ᾽ 
ν ἔγωγε] ᾿Αθετοῦνται στίχοι ὁπτὰ ἀπὸ 
οὗ, βουλοίμην δ᾽ ἂν ἔγωγε, ἕως τοῦ, 

ΟΕ ΒῈΡ σογγαρεῖς ἰβεῖβ δὲ ἴσως Ἰαΐοί οὐἸεἸοὶ 

231. σαῶσαι) σαώσοι Ν. 
230. τήνδ᾽] τὴν δ᾽ ογαΐ, ἠιηο ἸΠΘ]θρδηΐοι 

241. οι. 

Δ] ἸΟυ) 15. ΠΟΠΊΘΗ. 

233. ῥοί- 

μοῖρ ὀλοή. (Ηᾳποιβαια ΡΟῊ 8. οὃχ 
Ἁ “- 

Η1].) οἱ μὲν πρῶτοι τέσσαρες οὐκ ἀκο- 
»" “ 

λούθως τοῖς προκειμένοις ἐπενεχθέντες, οἱ 

δὲ ἑξῆς τρεῖς διὰ τὸ ἀσύμφωνον" ἐναν- 
,ὔ » 5 ἂν Ἢ “ ,ὔ » Ω27 Ἀ 

τίοι γάρ εἰσι τῷ, “Ῥεῖα θεὸς γ᾽ ἐθέλων καὶ 
, - 9 

τηλόθεν ἄνδρα σαῶσαι (5816). Ε;. Ο. 
Ὶ ἂ “ 

234. Ἢ ἐλθών] Οὐ χρή σε ἐπὶ τῇ βρα- 
Χ 

δύτητι δυσχεραίνειν. οὐδὲ γὰρ ᾿Αγαμέ- 
μνον; τὸ ταχέως νοστῆσαι συνήνεγκεν. 

Ν ὁ“. ᾿ ΕΣ. 2246. Θάνατον μὲν ὁμοίϊον] Κοινὸν, 
- ,ὔ 

φυσικὸν, τὸν πᾶσιν ὁμοίως ἐπερχόμενον. 
.Ἃ Ν 3) Ν Ν Ν Ν Ν Ν 
ἢ καὶ ἄλλως. τὸ τισὶ μὲν κακὸν τισὶ δὲ 

Ν Φ' «Ὁ Ε] Ν Ἀ Ν ," » 
καλὸν, ὅπέρ ἐστι καὶ πρὸς τὶ κακὸν, οὐ 

ἢ ἃ ,ὔ - 

ῥηθήσεταί ποτε ὅμοιον" ὃ δέ ἐστι πᾶσιν 
“δ»ν ᾿ »»ν ὟΝ, ε 7 
ἐξ ἴσου κακὸν, ἐκεῖνα καὶ ὅμοιον ῥηθήσε- 

τ δ ,ὔ 

ται ἤτοι κοινὸν κακόν. Β.. ἘΣ. Ω. 237. 

᾿Αλαλκέμεν] ᾿Αλκεῖν. καὶ ἐγένετο ἀλ- 
7, Ἀ ἈΝ τα -“᾿ -“ 

κέν κατὰ συστολὴν, καὶ ἐκβολῇ τοῦ ν 
ἈΝ ’ - » , Υν 

καὶ προσθέσει τῆς μεν, ἀλκέμεν, καὶ ἐξ 

αὐτοῦ ἀλκέμεναι, καὶ πλεονασμῷ τῆς 
αλ, ἀλαλκέμεναι. Ε. 4241. 242. Κεί- 

“ἷ 

νῷ δ᾽ οὐκ ἔτι γόστος] Ὀβελίζονται δύο. 

ῬΙῸ με Ἰθρὸ μέν. ΡΟΉ 5. 
αἱ ἰογίαββο : ὁ δὲ Ἴσαρος μετέγραφε (ἀο 15)0 νἱᾷ. ὙΥ ΟἹ, ῬΙΟ]]. Ρ. 218. ποῖ.) ; δαῖ, 
ΘΙ ΡΟΥΘ 586 ΒΟ ΟΚΠΐτ5 τα πὶ ὑγααῖς, βοὰ ἸΠἰ του 5 ἴὰ ᾿βεϊπι5 ϑονὶ βου ρία γα ΚΠ Ὸ5 
Ἰαϊοθιἰιι5, ᾿Ιξίων. Τλιοη ψδέιεηε Ε οἰ ασἸ ο ἶτ5 ρου οῖῦ τ πθαϊο ὁρῸ ἀδυ πἀοίοι ἴῃ ἢΪ5, 

᾿ , . Ν ᾿ . 4φ' ,.0 "ονυσιος μετεγραῷςε, ἰδ ΟΡΟΓΟ ΠΟΥ ΤΟΣ : πιο βαιϊβ ογοογθν ποἰιδδίμϊ ποιαϊηὶβ ἔοτ- 
δ πὶ τὐἃ μΟΐαδδο ἀοργανδγὶ αὖ ὁ διον ἄονοῖ δέ. ΒΌΤΤΜ. 

Ο " 
“ 
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, ἢ ἐἶνῃ “ “ 

φρώσσαντ ἀθώνωτοι θάνωτον καὶ κήρὼω μέλαινων. 

νῦν δ᾽ ἐθέλω ἔπος ἄλλο μετωλλήσωι καὶ ἔρεσθαι 

Νέστορ" ἐπεὶ περίοιδε δύκως ἠδὲ φρόνιν ὥλλων᾽ 
Ν μι" ΄7 7 Ε 7 ῳ 9 3 » 

τρὶς γὰρ δὴ μίν φασιν ἀνάξωσθωι γένε ἀνδρῶν" 

ὥστε μοι ἀθανάτοις ἰνδάλλετωι εἰσοράωσβωι. 
᾿ ἣκ Ἂς πὸ ἂν Χ 3, 

ζω Νέστορ Νηληϊάδη, σὺ δ᾽ ἀληθὲς ἔνισπε. 
Ψ 3 9. 5 3 Ε μι 

πῶς ἔθων᾽ ᾿Ατρείδης εὐρυκρείων ᾿Αγωμέμνων: 
-“" ΄ » ᾽ 2.) Φ' “ὁ 9 3 

ποῦ Μενέλαος ἔην; τίνω δ ούτῳ μήσατ ὄλεθρον 
5 Ε] 4 Ε 

Αἴγισθος δολόμητις ; ἐπεὶ κτῶνε πολλὸν ὠρείω. 
- - ᾽ 5 Ε “. “Ἢ 5 7 3 

ἡ οὐκ ἽΑργεος εν Δχωιίκου, ὡλλῶ πῆ ἄλλη 
ΨΚ Ὲ ΤΑΙ ἡ λαμ 7.5) ᾽ς « Χ ᾿ ᾿Ξ 

πλάζετ᾽ ἐπ᾽ ἀνθρώπους, ὁ δὲ θωρσήσως κατέπεφνε; ' 
Ν ἫΝ ἐδ ͵ ἘΝ , « 7 ΄ 

Τὸν δ ἡμείβετ᾽ ἐπείτῶ Γερήνιος ἐππότῶ ΝΝεστωρ᾽ ' 
ΕῚ ν΄. 5 "4 ᾿ς Ἄ. 9 

τοίγωρ ἐγώ τοι, τέκνον, ἀληθέω πώντ ἀγορεύσω" ! 

243. Γέπος. 244. περίῥοιδε. 
Ἰάδη] νηληϊάδι Η. 
Εἰδης. 440. Μενέλαβος. 

τί γὰρ ὄφελος λέγεσθαι, τῆς ᾿Αθηνᾶς εἰ- 

πούσης, ποῖόν σε ἔπος φύγεν; ῥεῖα θεός 

γ᾽ ἐθέλων. ἄλλως. τε, εἰ οὕτως πέπει- 
σται, τί ζητεῖ περὶ τῶν νόστων : Ω. οἵ 
τοίοστὶ ΡΟΙ 5. εχ ΗΠ]. 244. Ἦδὲ 

, 3 ͵ Χ , - ᾿ 
φρόνιν] ᾿Δριστοφάνης τὸ φρόνιν νῦν μὲν 
ρος τ ΄ 5 Χ -“ } Ν Ν 
ἐπὶ τῆς φρονήσεως, ἐν δὲ τῷ, Κατὰ δὲ 

φρόνιν ἤγαγε (Θά. δ΄. 258.), τὴν κα- 
ταφρόνησιν. Ε΄. . 245. Τρὶς γὰρ δή 
μιν] Παρὰ τὸ ἐν ᾿Ιλιάδι πεποίηται, Μετὰ 
δὲ τριτάτοισιν ἄνασσεν (1]. α΄. 252.). 
ἀλλὰ νῦν μὲν βασιλεῦσαι αὐτὸν τρὶς, ἐκεῖ 
δὲ ἅπαξ, βιῶναι δὲ ἐπὶ τρίτην γενεάν. ' 

΄ ᾿ -" - 

περιγραφομένων οὖν τῶν τριῶν στίχων τὰ 
-“  Ἁ. «5 

τῆς διανοίας χαρίεντα. Ἐ;. Ω. ᾿Αλλως. 
, 3 ᾿ “ ΄ “ "» -“ Πορφυρίου. ᾿Ἐν γὰρ τῷ γένει τῶν ἀνδρῶν, 

2, “ ΄ Ἀν Ἷ, ἘΡΟΡ 
ἤτοι τῷ πλήθει, φασὶν ἐκ τρίτου ἀνάξαι 

Ν Νέ Μἷ τ ν Ν - ε 
τὸν ΝΝέστορα, ἤτοι ἐπὶ τρισὶ γενεαῖς. οἱ 
γὰρ παλαιοὶ τὰς γενεὰς ἐψήφιζον ἕως 
ἐτῶν τριάκοντα. γενεὰ δὲ λέγεται ἢ τοῦ 
τίκτειν καὶ γεννᾷν τελείωσις ἥτις τὴν 

“ δι " ε “- 5 “Ὡ 

τριαικονταετῆ περίοδον ἔχει. ὁ γοῦν ἐν τῷ 
᾽ὔ ἄρχειν δύο τριακονταετίας παραδραμὼν 

καὶ τὴν τρίτην ἐλτυύνων εἰκότως λέγε- 

ε ϑοᾶ 56}01. ἴῃ τᾶρρῖπο οἷταῦ ἀθανάτοις. 

ψ΄. 46ὅοθ. ῬΟΒΞΒ. 

ΟΔΥΣΞΕΙΑΣ Γ- 242--.-254. 

246. ἀθανάτοις] ἀθάνατος ὟΥ. 

10. ἔνισπε] ἐνίσπες 564 υἱπηα [ἰοτὰ οταϑα ΗΠ. 248. ᾿Ατρέ-. 

251. ᾿Αχαιξικοῦ. ἱ 

1.11}. 111. 

245. 

259. 

247. Νηλης. 

τῶι τρὶς ἀνάξειν (ϑοΥ. ἀνάξαι). ἘΪ. 
446. ᾿Αθανἄτοις] ᾿Αριστοφάνης ἑνικῶς, 

ἀθάνατοςδ. ΗΔ]. 247. Μέγα κῦδος. 
᾿Αχαιῶν] ΓΡ. σὺ δ᾽ ἀληθὲς ἔνισπε. Ῥαϊ. 
248. Πῶς ἔθαν᾽ ᾽Ατρείδης] Καλῶς ἀνῶ-. 
πλήρωσις τῆς ᾿Ιλιάδος ἡ ̓ Οδύσσεια λέγε-: 

ἃ γὰρ κατέλειψεν ἐκεῖ, ἐνταῦθα. 
λέγει. Ε΄. 250. Αἴγισθος δολομῆτις, 
(5816)7 Κυρίως ἐνθάδε τέτακται- τὸ ἐπί-. 
θετον, ἵν᾿ ἐμφαίνεται ὃ δόλῳ κρατήσας 

- ΄ τ 7, “ βάν". ἐ τ 
τοῦ κρείττονος" ἐπιῴερει γοῦν, ἐπεί κτάνε 

πολλὸν ἀρείω. Β. Εἰ. Ω. "Ἄλλως. ἶ 

τούτου συνετὸς ὃ Τηλέμαχος, συνιεὶς καὶ 

ἀφ᾽ ἑαυτοῦ, μὴ ἄν ἐκ φανερᾶς ἐπιθέσ 
τὸν ἐλάττονα περιγενέσθαι τοῦ κρείττ 
νος εἰ μὴ μετὰ δόλου. οὐκ ἐντεῦθεν δὲ 
μόνον ἀλλὰ καὶ ἐκ τοῦ, Ἢ οὐκ ἤλργεῦς 
εΙ Ε « ᾿ σὺ ἈΝ ΨἹ ͵, .ς. ΣΝ. 

ἦεν ᾿Αχαϊκοῦ. διὸ καὶ ὁ Νέστωρ | 
΄ » .Δ ΕΝ Ν Ν 

ξάμενος αὐτὸν φησιν, ἤτοι μεν καὶ 

δίεαι ὥς κεν ἐτύχθη, Ἐὶ ζώοντ᾽ Αἴγισθο 
καὶ τὰ ἑξῆς. Ἐ. 251. Ἢ οὐκ ἴΔργεῦς 
Ἄ. 3 “ ΄ο ΡῚ - 4 Ά»᾿ ᾽ 

ἤεν ᾿Αχαϊκοῦ) ᾿Αττικῶς κατ ἔλλειψιν, 
ἐν τῷ τόπῳ τοῦ ἔλργους. Β. Τινὲς δὲ, ἢ 

οὐκ ἴΔργει ἕην (Ω. π]}6 ἦεν) ἐν ᾿Αχῶι- 
ἜΜ 

ται. 

ῬγΟθΆ 1118 Ἰοοῖο Αὐἰβίορμδηῖβ, ΜΙ, ἢ, 



1.18... 11]. ΟΔΥΣΣΕΙΑΣ Γ. 255---267. 

«4 Ν 4) ᾽ ἬΝ ».᾿ “, ᾿ς Ρ, θ ̓ 
ΤΟΙ μεν τοῦς Ὁ ὡυτὸς οἰεῶν, ὡς κεν ετυχ, ῆ 

101 

3 "' Ε ψ Ἄ, πὲ 4 2] εἰ ζώοντ᾽ Αἴγισθον ἐνὶ μεγάροισιν ἔτετμεν 
“Ὗ “, 

᾿Ατρείδης, Τροΐηθεν ἰὼν, ξανθὸς Μενέλαος, 
“ ΄ ς δ 9 7 Ἀν ὐ οἱ, ὰις " 5 

τω κε οἱ οὐδε σῶώνοντι χυτήὴν ἐπι γαιῶν εἐχευῶν, 
3 ἃ. 90 ες 2 Ν 2 Ν ΄ λλ ὥρῶῳ τόνγε κύνες τε Καὶ οἰωνοὶ κατέδωψ αν 

͵7 3 7 ε Ν 327 τι 

, Ἀειμενον εν πεδίῳ εἈκῶς ἄστεος 
5 “" μ“» 7 

οὐδέ Ἀξ τις μιν 260 

᾿χλαῦσεν ᾿Αχαιώδων" μάλω γὰρ μέγω μήσατο ἔργον. 
ἡμεῖς μὲν γὼρ κεῖθι πολέως τελέοντες ἀέθλους 
ἥμεθ᾽.. ὁ δ᾽ εὔκηλος μυχῶ ΓΑργεος ἱπποβότοιο 

: Ζ 277 δε 3. 5 ΄ 

πολλ Αγωμεμνονέην ὠλοχίον θέλγεσκ ἐπεεσσΊν" 
πὸ: ΠΩ - Ν Ν 3 ᾿ " 3 λ 
Κι ὃ ἤτοι Τὸ σριν ββᾷ7έὲεν ὠνφώινετο ἐεργον ουεικες τός 

δῖα Κλυταιμνήστρη, φρεσὶ γὰρ κέχρητ᾽ ἀγαθῆσι" 
πὰρ γὰρ ἔην καὶ ἀοιδὸς ἀνὴρ, ὦ πόλλ᾽ ἐπέτελλεν 

255. τόδε] τάδε ἃ τ. ΡΥ. 864 τόδε οοτγοοΐαμι, Ὠϑβοῖο ἂῃ 80 δδάδιη. 
10. κεν} ζέν Η. ῬΟ᾿Β. ὥσπερ ὙΥ. 
καί. Τὴ τηᾶγρ,. ἔχευεν τινὲς Η. κεν. 
1. ἀπὸ ξάστεος. 

᾿ἀβεικέ. 4606. δῖξα. 

ἱκῷ. ἘΖαΥ]. Ὁ. 5255. Ἤτοι μὲν τόδε] 
Προσαγωγῶς πάνυ τὴν εὐφυΐαν αὐτοῦ καὶ 
προσοχὴν ἐπαινεῖ ὅτι εὐφυῶς ἐπύθετο περὶ 
Μενελάου, ἢ οὐκ ἔΑργεος ἦεν ᾿Αχαϊκοῦ. 
ἘΞ Ὁ. Αὐτὸς οἴεα.ι Ὑπολαμβάνεις ὃν 
τρόπον γεγόνασιν ἂν τὰ περὶ τοῦ Αἰγί- 
σθὸυ. Ῥ. Τόδε κ᾽ αὐτὸς οἵἴεαι ὥσπερ 

ἐτύχθη] Γρ. τάδε κ᾽ αὐτός. Γρ. ὥσπερ, 
ΑΙ. 2 58. Ἔχευαν] Τινὲς, ἔχευεν, ἵνα 
λείπῃ τὸ τίς" ἐὰν δὲ ἔχευαν, οἱ προσ- 
ἥκοντες τῷ Αἰγίσθῳ, ἅμα δηλονότι κωλυ- 
θέντες ὑπὸ Μενελάου. Ἐ. Ο. δ6ο. 
Ἑκὰς ἄστεος) Γρ. ἑκὰς ἴΑργεος. Η αἱ]. 
62. Πολέας] Γρ. πολλάς. Ἠ 1]. δή. 

᾿Μυχῷ "Αργεος] Οὐ μυχῷ "Αργεός φησιν 
ὡς εἴ τις λέγει; ἐν Κορίνθῳ, ἀλλ᾽ ἐν μυχῷ 
τοῦ οἴκου ὃς ἦν ἐν ἴλργει. Ε. Ο. 266. 
. Κέχρητ᾽ ἀγαθῆσιν) Γρ. κέκρητο. Ῥα]. 
26γ. Πὰρ γὰρ ἔην καὶ ἀοιδός Τὸ ἀρ- 

᾿χαῖον οἱ ἀοιδοὶ φιλοσόφου τάξιν ἐπέσχον 
καὶ πάντες αὐτοῖς προσεῖχον ὡς σοφοῖς, 

257. ᾿Ατρεξίδης. Μενέλαβος. 

261. ᾿Αχαιβιάδων. έργον. 
267. γὰρ] δ᾽ ἄρ᾽ ὟΥ. 

258. κε 
10. ἔοι. 260. ἄστεος] ΓΑργεος ὟὟΥ. 

264. ξέπεσσι. 4665. βέργον 

καὶ παιδευθῆναι τούτοις παρεδίδοσαν τοὺς 
Μ -"» - "ΝΜ “ ἀναγκαίους" ἔν τε ταῖς ἑορταῖς ἔν τε ταῖς 

» ͵ὔ ον οὐαὶ ε 7 

ἀνωπαύσεσιν ἐπὶ πολλᾶς ἡμέρας συλλε- 
,ὔ 7 "“ 

γόμενοι τούτων ἤκουον εἴ που γέγονεν ἐπι- 
δ: Ὧι τὰς φυκ ἢ Ν φανες ἡ καλὸν ἐργον. καὶ ὁ καταλειφθεὶς 

οὖν ἱπερὶ τῇ Κλυταιμνήστρᾳ ὠδὸς πονηρὰς 
᾽ 7 ῥ Ἶ ,ὔ ὌΝ ΄ὔ βΩ ς ἽΡ ΕῚ 

ἐπινοίας ἐγγίνεσθαι ἐκώλυε, διηγούμενος 

ἀνδρῶν καὶ γυναικῶν. ἀρετάς. καὶ ἕως 
«“ “-“ - κ᾿ 

τούτον ἐσωφρόνει ἕως αὐτῇ παρὴν οὗτος. 
Τ' ὟΝ » δὺ ΟΝ ᾿ δ -" », ἠρ 
νὲς ἀοιδὸν τὸν μὴ αἰδοῖα ἔχοντα, κα- 

κῶς. Τοῦτόν τινες Χαρίδημον, οἱ δὲ 

Δημοδόκον καλοῦσιν, οἱ δὲ Γλαῦκον. ἘΣ. 
ΝΜ »Μ Πὰρ γὰρ (Νυ!ρ. εὖ ΗαΙ]. δ᾽ ἄρ᾽) ἔην 

Ν 5 , φὼ Ἁ » ὦ ᾿ καὶ ἀοιδὸς) Συμπαρὴν γὰρ αὐτῇ καὶ 
δός. τὸ γὰρ ἀρχαῖον οἱ φδοὶ φιλοσόφων 

ΩΣ .'. ἣ “ 

τάξιν ἐπεῖχον. 'Τινὲς δὲ κακῶς γοήσαν- 

τες τὸν εὐνοῦχον ἀπέδοσαν. Ο),, νυ ρ. 
᾿Αοιδός] Οἱ μὲν ἀοιδοὺς λέγουσι τοὺς τρα- 

᾽ὔ .Ὶ φ ᾿Ὶ ε Ἁ ’ γῳδούς. διὰ τιμῆς γὰρ οἱ παλαιοὶ τού- 
Ὃ "ἢ ε« ΔΧ Ν τ » τοὺς ἦγον" οἱ δὲ. .. .. φασὶν εἶναι εὐ- 

νοῦχον λέγοντα τὸν ἀοιδὸν εἶναι τοῖς (80 Υ. 

" Ἀφβριοῖτ πος ΔΙτουδπν Ἰοουϊου πὶ ὡς κεν, Παδηηπαια δὰ ἴῃ τοχία οοᾶ. Ῥα]. ποθὴ οδί. 
δ0ἃ ὡς ἐτύχθη ἀδδιροῦ ἰμβουῖο περ ΒΟΤΎΥΜ. 

᾿ Οουνὶρ. παρὰ τῇ Κλυταιμιν. ἨΕΙΝΕΊΓΗ. 
Κ Χάώριον βιιρι δὰ α΄. 325. Χαριάδην Ἐπιπῖ, αἃ ποδβίται Ιοοα. ΒΌΤΈΤΜ. 



10 ῳ ΟΔΥΣΣΕΙΑΣ Γ. 268 ---272. 1118. 111. 

᾿Ατρείδης, Τροίηνδε κιῶν, εἴρυσθαι ὦ οὐκοίτιν. 

ὠλλ᾽ ὅτε δ μιν μόϊιρω θεῶν ἐπέδησε δαμήναι, 

δὴ τότε τὸν μένε ἀοιδὸν ἄ ἄγων: ἐς νῆσον ἐρήμην 270 

κάλλιπεν οἰωνόισιν ἕλωρ καὶ κύρμω γενέσθωι" 

τὴν δ᾽ ἐθέλων ἐθέλουσαν ἀνήγωγεν ὅνδε δόμονδε. 

268. ᾿Ατρεβίδης. 

τῆς) Κλυταιμνήστρας. Ῥα]. Πὰρ γὰρ 
ἔην καὶ ἀοιδός] Οὕτω Δημήτριος ὃ Φαλη- 
ρεύς!" Μενέλαος ἅμα τῷ ᾿Οδυσσεῖ ἐλθὼν 
εἰς Δελφοὺς τὸν θεὸν εἴρετο περὶ τῆς μελ- 
λούσης ἔσεσθαι εἰς Ἴλιον στρατείας. 

, Ν Ά, Ν .] εἶ -Ὁ ’ὔ τότε δὴ καὶ τὸν ἐνναετηρικὸν τῶν Πυθίων 
"» ὦ Ε “" 7 4. Χ ἀγῶνα ἀγωνοθετεῖ Κρέων, ἐνίκα δὲ Δη- 
μοδόκος Λάκων μαθητὴς Αὐτομήδους Μυ- 
κηναίου, ὃς ἦν πρῶτος δι’ ἐπῶν γράψας 

τὴν ᾿Αμφιτρύωνος πρὸς Τηλεβόας μάχην 
κ Ν “ -“-"Ἱ ΣὙΤῚ “ 

καὶ τὴν ἔριν Κιθαιρῶνός τε καὶ “Ἑλικῶνος 
εν Ν Ν ΡῈ ὦ ᾿ 3) 
ἀφ᾽ ὧν δὴ καὶ τὰ ἐν Βοιωτίᾳ Ὀρὴ προσ- 
αγορεύεται" ἦν δὲ καὶ αὐτὸς μαθητὴς Πε- 

΄ ᾽ ΄ ὰ 57 3. 
ριμήδους ᾿Αργείου, ὃς ἐδίδαξεν αὐτόν τε 

καὶ τὸν Μυκηναῖον Αὐτομήδην Ὁ", καὶ Δι- 
κύμνιον τὸν Βουπρασίδην (Ἐλιδί, τοῖα 
Βουπρασιέα). καὶ Σίπια τὸν Δωριέα", 
καὶ Φαρίδα (Εὐιιϑί. Φαρίδαν) τὸν Λά- 
κωνω, καὶ Πρόβολον τὸν Σπαρτιάτην. 
τότε δὲ Μενέλαος τῇ προνοίᾳ τῆς Ἕλένης 
ἀνέθηκε ὃ τῇ ᾿Δθηνᾷο ἀνέθηκε ὅρμον τῇ ᾿Αθηνᾷ. 

’ 5 φ ᾿ » Σ μοδύκον εἰς Μυκήνας λαβὼν ᾿Αγαμέμνων 
Ἔτε 

μὼν δὲΡ λίαν τοὺς δοὺς ὡς διδασκάλους 

τὸν δὲ Δη- 

ἔταξε τὴν Κλυταιμνήστρων τηρεῖν. 

-“ ͵7 Ἁ υ - 5 ΄ τῶν τε θείων καὶ παλαιῶν ἀνδραγαθημά- 
-“ 7. 

᾿“τῶν, καὶ τῶν ἄλλων ὀργάνων πλέον τὴν 

271. βέλωρ. 272. βόνδε. 

δηλοῖ δὲ καὶ Κλυταιμ- 
νήστρα τὴν αὐτῶν τιμήν᾽ οὐ γὰρ φονεύειν 
ἀλλ᾽ ἀφορίζειν αὐτὸν ἐκέλευσε (Ἐλιϑῖ. 
ἀφῆκε). Τιμόλαος δὲ ἀδελφὸν αὐτόν 
φησι εἶναι Φημίου, ὃ ον ἀκολούθως ἔταξαν 

καὶ τῇ ἸΠηνελόπῃ εἰς ᾿Ιθάκην πρὸς παρα- 
φυλακὴν αὐτῆς 1" διὸ καὶ βίᾳ τοῖς μνη- 

λύραν ἠγάπων. 

στῆρσιν ἀείδειτ. Τοσοῦτον δὲ καὶ πρὸς 
Ν ,} «ε - - , τὰ πολιτικὰ διέτεινεν ἢ τῶν κιθαρῳδῶν 

ν. - - - Ἅ ἢ μουσικὴ ὡς τῶν Σπαρτιατῶν τὴν πόλιν, 
“-“" “ Ν 

ὠφελεῖσθαι λέγουσιν ὑπὸ τούτων τῶν ἀν- 
- ͵ ἈΝ Ἁ ἰ Ν 

δρῶν τὰ μέγιστα καὶ πρὸς ὁμόνοιαν καὶ 
᾿ Ν " ,ὔ ΄ ε ὶ 

πρὸς τὴν τῶν νόμων φυλακήν. ὡς κα 
[ Ὡ -Ὁ- 

τὴν Πυθώ. αὐτόθ, φυομένης ταραχῆς, 
Ε] -“ ᾿ 7 ΕΣ 5 , ΝΥ ἤ 

εἰπεῖν, τὸν Λέσβιον ὠδὸν ἀκούειν καὶ παύ-: 
- ὰ 

σασθαι τῆς φιλονεικίας. ὃ καὶ γέγονεν. 
ἘΠ; κα 908; Εἴρυσθαι] “Ὥσπερ γίνεται, 
ἀπὸ τοῦ εἱλίσσω τὸ εἱλίξας, οὕτως καὶ 

ἀπὸ τοῦ εἰρύω εἴρυμι τὸ εἴρυσθαιδ. ΒΒ. 

260. ᾿Δλλ᾽ ὅτε δή μιν] Τὸν ἀοιδὸν, ἢ τὴν ᾿ 

Κλυταιμνήστραν, ἢ τὸν Λίγισθον, ἢ τὸν 
᾿Αγαμέμνονα. Εἰ. Τὴν Κλυταιμνήστραν. 
Δαμῆναι}. Ὑπσοταγῆναι τῷ Αἰγίσθῳ. Ῥαὶ. 
270. ἔλγων ἐς τω ἐρήμην] ὍὉὍ Αἴγιτ 
σθος, εἰς Κάρφην. ᾿ 271. Κύρμα!θα 

᾿Ἐπιτυχίαν, ἀπὸ τοῦ κυρῶ τὸ ἐπιτυγχάνει 

Ὥ 

ΤΤῚ ΠΌΤ ἀορογαϊίο 46 Ῥοοίίβ. Ψ14. Βυϊδη), οἱ οἵ, Τ᾽ Ζοῖζ. ἴῃ Ἰγοϊοσρ. δὰ ΠΥΟΟΡΗΒΝ, 
ΒΌΤΤΜ. 

πὶ Απὖ ἀο]Θ μη} ἴῃ ΔηΓΟΥΙΟΥθ5 καὶ, δὰΐ Δυϊζοπηθα]5 ΠΟΠΊΘΠ Ἰοοο 4}1π5, 1816 εἰ 
τοροῦτςζαμη οϑΐ. 

ΒΟΌΟΤΤΜ. 

Ρεπάσ, ΒΌΤΥΤΜ. 
9 Ῥρββίτηθ Ποῦ. 

ἀνέθηκεν ἐν Δελφοῖς, ᾿Αγαμέμνων δὲ κ. «. λ. 

ᾳ ΨΙ. δα α΄. 22ς. ΒΌΤΤΜ. 
τ ΗἩποιβαιο ἃρυα Επιβίδι ἰτμ [860 Θαάθιη Ἰορι ἴα, στη αἰνογβιίαΐθ (Δ 6η, οὐλὰς. Ι 

ΒΟΌΤΤΜ. 
5 (δνϑί βοῇ] Π Π6 415 ἴῃ 50118}0ἃ εἰ ΔΙΊ ΠΘηΐπτὰ ἀρηοϑοαΐ οἵ εἰρύσθαι βούθδές Ι 

απο ἀρίθ ἢϊ σοπηραγΓ ΟΠ 6 ΡΑΙΠΟΙΡΙΪ εἱλίξας. 

ῬΟΌοΥοΙη ραγΐθιη Δ ΠΟ ΑΨ ΊΠΉ115, 

Βα ἂρ. Ἐπδῦ. οἴϊαπι ἀἰβουίιιβ αὐτόν τε καὶ τὸν ῥηθέντα Μυκ. Αὐσ., 
3 

ἢ ΟΠ Ϊ55115 ἢϊΟ οδῇ ἃρ. Επβίαί, Νοιηθη σογγαρίιμπι Σιπίων [οΥΐΔ556 νοὶ] Σ,σύαν βουὶ- “δι 
Ε 

Ἐλιβϑί. σότε δὴ Μενέλαος μὲν σῇ ἹΙρονοίᾳ ᾿Αθηνῷ τὸν τῆς Ἑλένης ὅρμον. Ϊ 
ΒΟυΤΊΜ. 

Ρ Ευδί. ἐσίμα γὰρ λίαν φησὶ (50. Δημήτριος). 
᾿ 

ΒΟΤΊΤΜ. 

ΒΟΤΊΤΜ. 

Ε' 

ΞΡ’ ἰ ν- 
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πολλῶὼ δὲ μηρί᾽ ἔκηε θεῶν ἱερόις ἐπὶ βωμοῖς, 
πολλὰ δ᾽ ὠγώλμωτ᾽ ἀνήψψεν, ὑφάσμωτά τε, χρυσόν τε, 
ἐκτελέσας μέγα ἔργον, ὃ οὔποτε ἔλπετο θυμῷ. 
ἡμεέϊς μὲν γὰρ ἅμα πλέομεν Τροΐηθεν ἰόντες, 
᾿Ατρείδης καὶ ἐγὼ, φίλω εἰδότες ἀλλήλοισιν" 
ἀλλ᾽ ὅτε Σούνιον ἱρὸν ἀφικόμεθ᾽, ὥκρον ᾿Αθηνῶν, 
ἔνθα κυβερνήτην Μενελάου Φοῖβος ᾿Απόλλων 
οἷς ἀγανοῖς βελέεσσιν ἐποιχόμενος κατέπεφνε, 

275 

280 
275. βέργον. ξέλπετο. 277. ᾿Δτρεβίδης. βειδότες. 278. ἀλλ᾽ ὅτε Σούνιον ἀλλ᾽ ὅτ᾽ ἐπὶ σούνιον ἱερὸν ΤΠ] ΔΏΙΙ5 ὈΓ., 86 οογγζοχὶξ ἀλλ᾽ ὅτε δὴ σ. Ρᾶγὶ ου- τοΥΘ, [Ι͂ ἤμδ νϑίβιιβ. ᾿Αθηναίων ΡΙδηθ βουϊρίιιη Η. 8|ς ΒΟΥ ρύιμηι ἴῃ Οπ]- Ὠἶθιι8 ΑὙβιορ μα πΐ8, ππιης Ἰοοιπὶ αἰ ἀθη 9 ΝΡ. μου. φα!οηῖθιι5 Βεαποῖς- ἴδηδη ρυθοθθητίθιιβ. [ΟῚ αι θυ ᾿Αθηνῶν, τις ροδίυ]αΐ ὨγΘ ἔχ), ργ σθηΐ ΟΟαἴ665. Ποὴ ραιιοῖ, οὐ Τ)οιηθίτίι 46 Ε]οοαξ. 150. απ) ππάτιηὶ ἃ ϑραη- ᾿θιη]ο ἱπἸοαΐι5, ἰάσιο ϑα!άϊς Βιιιποῖκίιιβ. 56 α οὴπὶ ἔρος 6}15 Μ55. ᾽Αθη- γαίων θη, ἴρβα οὐΐαπη Β ἀνθηηδβ, οὖ ὃχ [ηγϑγηϊζίὶ 8116 Π110 ΘΟ]]ΠΙροῖο Ἰἰοοί, γ᾽ 6 ἈΠΟ Ἰθρϑη τι 5᾽Ὁ, οἴη ἴῃ ΗΠ ΟΙῸ, {ππὶ ἴῃ Αὐιβίορμδηρ, Τοηΐοα αἰββο!υὐϊοηο, ᾿Αθηνέων. ΡΙΘ θθαι18 ΘΠΪΏ} ΟΠΊΏ6Β ΟΥ̓ΆΒ6Β ΓΒ. ἴῃ ῥτομπποὶ- ἃ 610, 4ιιδπι ἴῃ βου θθ πο οχίαης, [ἢ Ἡργοάοιο ΠΟΐΆΠ Θϑύ ΒΘΙΠΊΡΘΙ 50 1]- Ὁ], Θηβέων, ᾿Λθηνέων, οἱ 511 111, “ιιδΒ ΤἀΠΊ ΘΠ, ΟἸ1ΠῚ 5ΟΪ ΘΠ ἢΪ νοοα] 5 ε οἵ αἰρ]ι- ΟΠΘῚ αὐ ρουπιζαςοηθ ἴῃ Θηβαίων, ᾿Αθηναίων οοάοχ Μρήϊοριις {Υ̓ΔΏΒίοΥ- Ἰηδγθί, Ψἀοοθιι5 τόπον ι5 ΘΧΘΙΏΡΙΔΙῚ 8110 ν {115 πῃ 11} ἀδοθρίιιβ οϑβί, οἵ ΟΥἸΙοἷβ Πα αἸ δυίιλ ἀ θα. ΡΟΙΒ. ᾿Αθηνέων ὙΥ. 279. Μενελάξου. 28ο. βελέεσσιν] βέλεσιν Ἡ. 10. Εοῖς. 

Β. 2572. ᾿Εθέλων, Ὅμηρος τρισυλλά- Αγαλμα λέγει ὃ ποιητὴς πᾶν ἐφ᾽ ᾧ τις θως. Ε]Δ1]. 274: Ἰϊολλὰ δ᾽ ἀγάλματα) ἀγάλλεται, καὶ τὸ ξόανον. Ο. Ὑ Ὅταν Ὅμηρος προσείπῃ " τὸ γένος ἐπάγει ᾿Ἐκτελέσας μέγα ἔργον] Τὸ τοῦ γάμου (αὶ τὸ εἶδος διὰ τοῦ τέ συνδεσμοῦ συμ- καὶ τῆς βασιλείας κρατῆσαι. Β. “58. λεκτικοῦ. ἀγάλματα γὰρ τὸ γένος, Σούνιον] ᾿Ακρωτήριον ᾿Αττικῆς. Τὸ δὲ φάσματά τε χρυσόν τε, τὸ εἶδος. τοι- 
ὕτον καὶ τὸ, Νηῶν δ᾽ ἔκφερ᾽ ἄεθλα, λέ- 
)ητάς τε τρίποδάς τε, Ἵππους θ᾽ ἡμιόνους 
Ἑ βοῶν τ᾽ ἴφθιμα κάρηνα, ᾿Ηδὲ γυναῖκας 
ὕζώνους, πολιόν τε σίδηρον (1]. ψ΄. 2 ΘῈ). 
λιν εἰπὼν μῆλα ἐπάγει τὸ εἶδος, "Οἱές 
ε καὶ αἶγες (Θά. .«. 18,,.}" καὶ Φυτὸν 
ἰπλπ)0 καὶ, Οὐ φυτὸν,) εἰπὼν ἐπάγει, 
) συκῇ, οὐκ ἄμπελος οὐ μὲν ἐλαίη, 
ὐκ ὄχνη οὐ πρασιή“ τοι ἄνευ κομιδῆς 
χτὰ κῆπον (ω΄. 247.). καὶ, Βοιωτῶν 

Πηνέλεως, καὶ τὰ ἑξῆς. Ε΄. Ο. 

ἐ βου. προείπῃ. ΒΌΤΥΜ. 

ω ἈΝ ΕΥΣ Γ - ἑξῆς, ἱερὸν ἄκρον. Ὁ). 270. Φοῖβος 
,ὔ «ε Ἁ ,ὔ ᾿Απόλλων] Ὁ φοιβάζων καὶ μαντευόμενος 

Ἀ ᾿ “ “ »“, δ 8 “ἃ καὶ τὰ τῶν θεῶν ἄδηλα δηλοποιῶν ἢ ὃ 
Ν Ν ἐκ Φοίβης γυναικὸς γεννηθεὶς ᾿Απόλλων. 

Ν , -“ Λέγει δὲ τὸν ἥλιον ᾿Απόλλωνα ἀπὸ τοῦ - Ν Ν Ἐν ΕΣ ἘΝ ᾿ μὴ πολλοὺς ἡλίους εἶναι" τὸ γὰρ ἃ στερη- 
, " “-- οΟλ -» σιλὶ νὰ » τικὸν. ᾿Αγανοῖς δὲ, τοῖς λαμπροῖς" ἢ τοῖς " 5» , ». ὉΨΜ “ ἈΝ ἄγαν ὀξυτάτοις, ἀπὸ τοῦ ἄγαν ἵεσθαι καὶ 

Ἃ “" πέμπεσθαι" ἢ τοῖς γλυκυτάτοις διὰ τὴν 
συντομίαν τοῦ θανάτου. ἐκ γὰρ τῆς τοῦ δὰ 

ΜΝ ἡλίου κινήσεως γίνονται πολλάκις θάνατοι 
αἰφνίδιοι. Ἐ, 28ο. Οἷς ἀγανοῖς) Ἢ 

" ΐμο ἰδμάθιι νοτὰβ γοάοαΐ ἢϊς αυοαιιο ᾿ς γοοὶ ἀσσοηΐιβ ΘΟμβρίγαιβ ἢΠ6 νοσϑβαὶ ἃ, η΄, τ2}. οἱ Ρυδοθρίο Ἐπ αβίδί μι! δὰ Οἁ. ὠ΄. Ρ. 8.43, 37. Νδῃηι ἴπ Οπγηΐθιιβ δὰ. οἰ. γιὰ ἴρβιιπι Ἐπιδια  ΐπτι ἃ πιο ποβέγαμι ἰοσαμι, ἱπνοιὶ πρασί». ΒΌΤΊΤΜ. 



104 

7 Ἂς Ν 7 ἣν » 

πηδάλιον μετὼ χερσὶ βεούσης νηὸς ἔχοντω, 

Φρόντιν ὈΟνητορίδην, ὃς ἐκαίνυτο φυλ᾽ ἀνθρώπων 

ΟΔΥΣΣΕΙΑΣ Γ. 281:-..203. Ὠ18: 11:- 

δυ ε Ν 4 37 

νήω κυβερνήσωι, ὁπότε σπέρχοιεν Φελλώι. ἢ 
ἃ «ς ᾽ν 9} ΄ ᾽ 2 7 4 « Ὁ [ 

ὡς ὁ μὲν ἔνθα κωτέσχετ᾽, ἐπειγόμενός περ ὁδοῖο, ὃ 
57 εὐναρς Ζ ᾿ 4 ΙΣ ΝΥ “᾽ 7 

οφρ ετῶρον θάπτοι, καὶ επὶ κτεέῤεοῶν Κτερίσειεν. 285 ' 

ΟῚ 4 τὖῦ Ν Ἂν “ ὃ - ἊΝ ψ, ἧς β 

ὡλλ οτε δὴ κοὶ Κεινος, ἰὼν ἔστ᾿ οἰνοσσῶ σποντον Ϊ 

᾽ Ν δ 7 “4 ἘΣ 

εν νηυσὶ Ὑλωφυρησι, Μωλειόων ὁρος ὠἰίπυ 

Ἷξζε βέων, τότε δὴ στυγερὴν ὁδὸν εὐρυόπω Ζεὺς 

ἐφράσατο, λιγέων δ᾽ ἀνέμων ἐπ᾽ ἀϊτμένα χεῦε, 

κύματώ τε τροφόεντω, πελώριω, ἴσω ὄρεσσιν. 

ἔνθα διωατμήξας, τὰς μὲν Κρήτη ἐπέλωσσεν, Ἷ 

ἥχι Κύδωνες ἔναιον, Ἰωρδάνου ἀμφὶ ῥέεθρα. ἥ 

ἔστι δέ τις λισσὴ αἰπεϊά, τε εἰς ὥλω πέτρη, 

583. σπέρχοιεν] σπερχοίατ᾽ ΘΧ ΘΙῃηθηἃ αὐ υδάθαι πλδηιι8 Η. 
΄ ΟῚ ἤλδι τ 280. λιγέων δ᾽ λιγέων ΗΊ. κεῖνος] κἀκεῖνος Υ΄. 10. βοίνοπα. 

φόεντα] εγαΐ τροφέοντο ἃ ΡΥ. τη. Η. τροφέοντο Γ. 

᾿ , 

ταχυτάτοις, ἄγαν ἱεμένοις. καὶ ἀγ- 
,ὔ -“ “ , ,ὔ 

ανός ἐτυμολογεῖται ἀπὸ τοῦ ἄγαν νέειν 
᾽ ΒιΝ ΄ ε . , αι «( 

εἰς αὐτὸν πάντας, ὡς καὶ ἀγαθὸς ἀπὸ 
-“ " , 

τοῦ ἄγαν θέειν περὶ αὐτόν᾽ τὸν γὰρ 
5 ᾿ ὺ ας" φῷ » αν ᾿ 

ἀγαθὸν πάντες φιλοῦντες εἰς αὐτὸν τρε- 
Ν » 

χομεν᾽ ὁμοίως καὶ εἰς τὸν ἀγανὸν ἤτοι 

λαμπρὸν καὶ ἐνάρετον πάντες πορευόμεθα. 
Β 3] ς ᾿ ρ , ,ὔ 

. Ἤνγουν ἡλυμικῦν νόσῳ τετελεύτη- 
Ν 

κεν. Ῥᾳ]. 282. ᾿Εκαίνυτο] Τὸ δὲ ἐκαί- 

νυτο, ἐνίκα. κυρίως δὲ ἀπὸ τοῦ καΐνειν 
« , - ΕΣ 

ὅ ἐστι κόπτειν. πᾶς γὰρ καίΐνων ἤτοι τι- 
“Ὁ , 

τρώσκων τὸν ἐναντίον νικᾷ. ὅθεν καὶ 
͵ .- ἈΝ “Ὁ ἈΝ Ψ Ε ὔ 

καίνω ῥῆμα τὸ νικῶ καὶ καίνυμι.. Ἔνί- 
Ἀ 

κα (Ε.. ὑπερενίκα). κυρίως δὲ καίνυσθαι 
Ν -“ 

τὸ κτείναντα νικῆσαι. καίνειν γὰρ τὸ 

φονεύειν. ψυ]ρ. Ἐ-. 
7 Ὡς Κρητάων (ξ΄. τ99.), καὶ Μαλειάων 

ΕΣ Ν ε 7 "»“ 5 

ἐφη. καὶ ὡς, ἴζρήτη τις γαιά ἐστι 
΄ (τ΄. 172.), καὶ, Περιγνάμπτοντα Μά- 

λειαν ((. 8ο.). Ω.Υ 280. Λιγέων 
τε.Ἶ Διχῶς ᾿Αρίσταρχος; λιγέων δὲ, καὶ, 

χ ἯΙ βαηΐ 1 ογαταπι ἀποίαδ; 564 56 πη5888 το του ν᾽ ἀΘ (ΕΓ λοιμικῇ, 

γν ΘΟΒοία ΗΑ. δα πππο ἰρβίπη Ἰοσατα Πα] ατὴ ργοίογ ῬΟΥΒΟΠαΒ ; 5664 δα τ΄. 172. 

πη ροβίβοσιρίο ἴα δὰ Π]μα Ῥγονοοαῖ: “" 1) βοσί Κρήσης "8 

ΒΌΤΤΜ. ᾿ «ς 51ὴ}}} οἰΐαπ5 Λήμνον γαῖαν 6 Κ΄. 3οτ1.᾿ 

287. Μαλειάων}] 

4806. καὶ 
290. τρο-᾿ 

Ἱ 

Ἶ 
λιγέων τε. ΗΔ]. Ἔπ᾽ ἀντμένα] ἌἌρ-᾿ 

σενικῶς, ἀπὸ ὀρθῆς τῆς ἀντμήν, του- 

τέστι τὴν σφοδρὰν πνοήν. Ω. ΟἿ, νυ." 

290. Τροφέοντο] Γράφε, τροφόεντα. 

ϑεᾷ ἴῃ Ραᾳ]. ἑοχί. τροφόεντα οἵ τῇ 

μηᾶτρ᾽. γρ. τρεφόεντα (5816). ᾿Αρίσταρ- 

χος γράφει τροφόεντο (τροφέοντο ΘΠ1. 

ΡΟΆΒ.) ἀντὶ τοῦ ηὐξάνοντο. ἩΑΥ]. Τρο- 

φέοντο] ηὐξάνοντο. ψυὶρ. 292. Ἧιχι 

Κύδωνες] "Ἔθνος Κρήτης" καὶ Κυδωνὶς,, 

πόλις ἹΚρήτης, ποταμὸν ἔχουσα ᾿Ιάρδανον. 

Ο. δυο». 293. Λισσή] Λεῖα. τινὲς 

δὲ κύριον ὄνομα τὴν νῦν Βλεισσήνην Κα 

10. Εἴσ᾽ ὀρέεσσιν. 

, εοὰιλ “Ὁ 

λουμιένην. ὃ δε Κράτης σὺν τῷ ιν γρὰφ ̓  

Λίσσιν. Τὸ δὲ ἑξῆς, ἔστι δέ τις ἐπὶ τοῖς 
» ΄ 7, - ’, [Α μη 
ἐσχάτοις μέρεσι τῆς ΤΓορτυνίιᾶς. δ. Λεία, 

πέτρα. ἢ κατὰ μεταπλασμὸν εἶπεν Τὸ 
Ὁ“ Ἁ -" Ν . “ Ἢ 

γῦν παρὰ τοῖς Κρησὶ σὺν τῷ β, Βλίση; 

ἔστι δὲ ἀκρωτήριον τῆς Γορτυνίας. 

(δοΓ. ὁ δὲ) Κράτης σὺν τῷ ιν γράᾷ ' 

Δίσσιν. αϊρ. Δισσὴ αἰπεῖω) ἜὭο 
ΠῚ 

ΒΌΤΤΜΟ 
΄ Ιαυδαΐ 5ομο αβῖοβ ἂα γ΄. 287 



118. 111. ΟΔΥΣΣΕΙΑΣ Γ᾿ 294---ι3οο. 

᾽ » 2 ᾽ ᾽ δι; ν' ε ἐσχωτιὴ Τόρτυνος, εν ἡεροείσε; πτόντω 
᾽ 7 κψ “ Ν Ν «͵7 ὺθ »“ ἔνθα Νότος βεγω κυμώὼ “ποτὶ σκοωιὸν ρίον ὠθέι 295 
ἐς Φαιστόν' μικρὸς δὲ λίθος μέγα κῦμ’ ὠποέργει. 
αἱ μὲν ἄρ᾽ ἔνθ᾽ ἥλθον, σπουδή δ᾽ ἤλυξαν ὄλεθρον 
ἄνδρες, ἀτὼρ νης γε ποτὶ σπιλάδεσσιν ἔαξαν 
κύμωτ᾽" ἀτὰρ τὰς πέντε νέας κυανοπρωρείους 

᾽ Ἁ ᾽ ,7 ,“β 357 Ἃ ἢ Ἂμ Αἰγύπτῳ ἐπέλασσε φέρων ἄνεμός τε καὶ ὕδωρ. 

204. ἠεροβειδέϊ. 
(ρ᾽Ἴ οἷ κὸν οχ διηθηά. Η, 
98. ἔξαξαν. 

ἦ ΝΙ- 
ΔἸΓΙΠ) γΟΟΪ λισσή ἴῃ τοχίι βιιροῖ- 
ΟΥ̓ Ρύιιτ εὐτελής. 205. ἱΡῬζον] Τὸ ῥίον 
ἔγει μικρὸν ὃν μέγα κῦμω τὸ προσπίπτον 
πείργειν. μικρὸν δὲ λίθον εἶπεν ὡς πρὸς 

Κρισιν τῶν ἐκεῖ γινομένων λίθων. Ή. 
καιόν) Οἱ μὲν τὸ δυτικὸν, οἱ δὲ τὸ δει- 
ν καὶ ἄγριον. ᾧ,. Δεινὸν, χαλεπόν. 
εἰν. 206. Ἐς Φαιστόν]) ᾿Ακρωτήριον 
ς Γόρτυνος πόλεως Κρήτης (ὐ π|ρ.. Α. 
.Γ ορτύνης) ἀπὸ μὲν τῶν πολλῶν κυ- 
ἔτων (Βάᾶγη. γθοΐβ οχ Εππιβί. πολλῶν 
ρῶν) λίαν περικλυζόμενον καὶ εἰ βρα- 
ἰά τις αὖρα γένηται, ἀπὸ δὲ μεσημ- 
ίας οὐδ᾽ ὅλως, καίτοι τοῦ νότου μέγιστα 
εἴροντος κύματα, διὰ τὸ κατὰ τοῦτο τὸ 
ρὸς προηκούσαις εἰς θάλασσαν πέτραις 
ῥῥήγνυσθαι (ν]ρ. περιράσσεσθαι,Ο. 
᾿βάσσασθαι) τὰ κύματα. Τινὲς δὲ 
 Φαιστὸν πόλιν λέγουσι τῆς Κρήτης. 
0. νυ ]ρ. Μικρὸς δὲ λίθος] Τὸ γὰρ 
τοῦ νότου κῦμα τὴν Φαιστὸν ἂν ἐποίει 
μενον, εἰ μὴ προκείμενος ὁ λίθος ἐκώ- 
ν ἐγτὸς μέγα γίνεσθαι κῦμα, προκατα- 
μένων περὶ αὐτὸν τῶν κυμάτων. Γρά- 
ἄὶ δὲ καὶ, Μαλέου δὲ λίθος" Μάλειον 
ὠνομάζετο πρὸ τοῦ. Ε;. Ο. νυ ϊρ. 

1 ἴὰ ΜΡ. αἰθίτηα 5ἷο: Γράφεται 
 Μαλίον δὲ λίθος" Μάλιον (τπρη- 
6 κάλιον) γὰρ ὀνομάζεται (1η8. τὸ) 
τοῦ Φαιστίων λιμένος ἀκρωτήριον. 

λως, Πορφυρίουξ. Διατί ὁ μὲν βο- 

ΟἿ, 5080]. δὰ “΄.295. ΒΟΌΤΤΜ. 

Ἴμηρος ἐναντιοῦσθαι, αὐτῷ. ῬαΪ. 

205. σκαιβόν. 
ἂρ οἵ 516 πθίχιθ (φυοά Εἷς τηοηἾ556 585 510}}0.Ψ 

9. 

300 

206. ἀποβέργει. 207. αἱ μὲν 

΄ ,ὔ »-ὉὋ5᾽ »ἭἬ ε ᾿ , ΄ βεᾶς μέγα κῦμα κυλινδεῖ, ὁ δὲ νότος μέγα 
» « “ 7 κῦμα ποτὶ σκαιὸν ῥίον ὠθεῖ; ἔστι δὲ τὸ 
Ἀ “Ἢ - μὲν κυλινδεῖν (Ω, κυλίνδειν) ἐξ ὕψους τι 

7 Ν Ν Ε -“" ν καταφέρειν, τὸ δὲ ὠθεῖν ἐκ ταπεινοτέρων 
,ὔ εἰς ὕψος ἀνάγειν βεβιασμένως (Εἰ. ἀνα- 

ν Ψ« ν βιαζομένως). “Ρητέον δὲ ὅτι εἰδὼς Ὅμη- 
φ μ «ε ͵ὔ ρος ὅτι ἢ ἡμετέρα οἰκουμένη βυορειοτέρα 

᾿ ἐστὶ καὶ ὑψηλὴ, ἡ δὲ ἀντικουμένη (86 γ. 
ἀντικειμένη: 8) ἀντοικουμένη ὃ) νοτιω- 

΄ Ὁ ,ὔ τέρα καὶ ταπεινὴ ᾧς πρὸς ἡμᾶς, εἰκότως 
ε Ἃ - ΄ » Ὁ“ ςε -“ ,ὔ ὡς ἂν τοῦ βορέου ἐκ τοῦ ὑψηλοῦ πνέοντος 

-»“-ὦ, φι Ἂ Ε : ,ὕὔ Φ -οΟ᾽ Ἁ κυλινδεῖν αὐτὸν ἔφη τὰ κύματα" τοῦ δὲ 
νότου ἐκ τοῦ ταπεινοτέρου πνέοντος ἀν- 

“" ᾿, - ᾿ ΄ὔ . Α ὠθεῖν ἔφη τοῦτον τὰ κύματα. ὅθεν καὶ 
- ᾿ -“ , τῆς Ἰλίου καὶ τοῦ Ἑλλησπόντου βορειοτέ- 

»Μ -“ βὼν ὄντων τῆς Ἑλλάδος ἀνάπλουν καὶ 
ἀναγωγὴν καλεῖ τὸν ἀπὸ τῆς Ἑλλάδος 

Μ᾿ Ν - δρόμον εἰς Ἴλιον. Ἐπεὶ δὲ πασῶν πόλεων 
Ν ΄ ἃ , ) “» ᾽ καὶ νήσων ἅς κατέλεξεν ἐν τῷ καταλόγῳ 

. Ν Ἃ περὶ τὸ Ἑλληνικὸν οὐδεμία βορειοτέρα ἢ 
“ Ν “ προσάρκτιος μᾶλλον ᾿Ιθάκης ἃ, ἐν δὲ τοῖς 

’ προσαρκτίοις μείζους αἱ νύκτες, εἰκότως 
τὴν νύκτα φησὶ ἐν τῇ ̓ Ιθάκῃ μακροτάτην 
.} ΑὟὟ Ν , 52 ἈΠ εἰναι, λέγει δὲ, Νύκτες ἀθέσφατοι ἐστι 
Ν ἊΣ » Ἀ ’ » ’ ᾿ μὲν εὕδειν Ἔστι δὲ τερπομένοισιν ἀκουέμεν 

9 7 7 Ἁ Χ “ ἄν 9 ᾿ οὐδὲ τί σε χρὴ Πρὶν ὥρη καταλέχθαι 
͵ ἀνίη καὶ πολὺς ὕπνος (ο΄. 302.) Ἐ, 

,ὕ 298. Σπιλάδεσσι»} Παραλίαις πέ- 
- “ἡ “ τραις, παρὰ τὸ ἐσπιλῶσθαι" ἢ ταῖς κατὰ 

θάλασσαν περιειλημμέναις ἐν ὀλίγῳ 
ὕδατι. Ε. Ψ]ρ. Ὁμηρικὸν τοῦτο᾽ σπι- 

ἈΝ “ 
λάδεσσι δὲ, ταὶς παραλίαις κ. τ. ε- υἰίἮ 

Ἐπ ἱρῃογαΐαβ ΒΘΟΘΤΔΡΠΪΟΑ5 τα τοηθ5 Ρουραν εἰϊ δίϊατη ΤΘΌΊΡΟΙΘ, ηἰὶ ΤΊ] οββα δ τ Γ- ὉΠΠΘΤῸ ποιηϊη ὰ8 ποδοὶς πδρὶβ ΒΟΓΌΔΪο5 Ἰοισο θ5860 Π{Πδοδ. 
Ρ ΤΌΤ, 1. 

ΒΌΤΤΥΤΜ. 
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ἐὰ « Ν 3) Ν ᾿ , Ν ᾽ 7 

ὡς ὃ μὲν ἔνθω πολὺν [βίοτον καὶ χρυσὸν ὠὐγείβων 
5 »"» ᾿ς Ά, ΕῚ ᾽ ΕἸ 7 - ͵΄ 

ἥλωτο ξὺν γήηυσιν ἐπ ὠλλοθρόους ἀνθρώπους. 
Χ ΜᾺ 2 Ε] Ψ 27 ως 

τόφρα δὲ ταῦτ᾽ Αἴγισθος ἐμήσωτο οἴκοθ, λυγρὼ, 
Ἄ 5 ώ ᾽ν θὰ ς 5 3. δ» 

Ἀτεινῶς Ατρείδην" δέδμητο δὲ λαὸς ὑπ᾽ αὐτῶ. Ἶ 
ε 4" ἅΨ 7 ͵΄ 

ἑπτάετες δ᾽ ἤνωσσε πολυχρύσοιο ΜΜυκήηνης" 
΄“» ζ΄ .ΌνἑΝ 7 ιν: 7 “ἢ΄σ ᾽ ὯΝ 

τῷ δὲ οἱ ὀγδοώτω κακὸν ἤλυθε δῖος Ορεστής 
κι᾿ Τὶ Υ͂ ξ ὃς 5. οὗ δ᾿ , 

ἂψ, ἀπ᾽ ᾿Αθηνάων, κωτὰ δ᾽ ἔκτωνε πωτροφονηώ, “8 

"7, 7 . « ΄ “4. οΓ 

Αἴγισθον δολόμητιν, ὃς οἱ πώτερω Ἀλυτον ἐκτῶ. ἥ 

Ὑ ως 7) ἢ ,ὔ 7 3 7 Ἷ 

ἤτοι ὃ τὸν κτείνως δαίνυ τάφον Ἀργείοισιν 
Ϊ 

402. ξὺν νηυσὶν ἐπ᾿] ξὺνηυσὶ κατ᾽ Η. νηυσὶ κατ᾽ Ν. ὟΥ. 402. οἴκοθι λυ: 

γρὰ] γρ. πήματα λυγρὰ Ἡ. 10. βοίκοθι. 404. ᾿Ατρεβίδην. λαβός, 

405. ἑπτάξετες. ἐβξάνωσσε. 406. ἔοι. δῖῥρος. 307. ἀψ] αἶψ 564 ἴῃ ἄψ οοτ. 

τροῦαπι ἃ Θδάθῃ πιᾶπιι Η, 408. ὅ βοι. 4200. ᾿Αργείβοισιν. ᾿ 

δοτος, ἂψ ἀπὸ Φωκήων. ᾿Αρίσταρχος, 
Βιρτα. Ὁ. 301. Πολὺν βίοτον] Κατὰ 

ἂψ ἀπ᾽ ᾿Αθηναίης, ὡς ἐκεῖ, Ἵκετο δ᾽ ἐ 
τὸ εἰκὸς τοῦ Μενελάου ἥκοντος διηγγέλθη 

Ν - ΄ -“ 7 Ἢ -ὐα ] 

περὶ τοῦ πλήθους τῶν χρημάτων ἅπερ ὧπ 

Αἰγύπτου ἤγαγεν. οὐ κατ᾽ ἀδολεσχίαν δὲ 
Ὁ Ά8, -“ Ὁ ε ͵ὕ 5 Ὁ 

ἐπὶ ταῦτα ἧκεν ὁ Νέστωρ, ἀλλ᾽ ἀποπλη- 

ρὼν τὴν ζήτησιν τοῦ νεανίσκον, ὡς οὐκ ἦν 
42. Χ Ὁ ἜΝ ς 7 “Ὅλ 93. ἃ 

ἐπὶ τῆς οἰκίας ὃ Μενέλαος, οὖδε αὐτὸς 

ἐτιμωρήσατο τὸν Αἴγισθον. Αὐτὸ δὲ τὸ 
, ΝΟ Ὁ. ἀν ᾿ 

κεφάλαιον φράζει" τὸ δὲ κατὰ μέρος περι 
5 7 Ν Φ Χ ΄ ε - 

Ιδοθέας καὶ Πρωτέως καὶ τῆς ἐνταῦθα 

διωτριβῆς αὐτὸς ὁ παθὼν διηγήσεται. πι- 

θανῶς δὲ συμμεμέρισται τὰ τῆς διηγή- 

σεως Ο. 303. Τόφρα δέ] Ἔν τισι τῶν 

ἐκδόσεων οὐκ ἦσαν (86. νΟΙΒΒ. 3023. 

404.---πουβαας ΡΟΈΒ. εχ Ηδη]1.). 
« Ν᾽ , , Ν ,ὔ 

ὁ δὲ ᾿Αρίσταρχός φησι, διὰ τούτων παρ- 
: , - ͵ ΟὙΝ2 ε 

ὑποφαίνεται ὅτι συναπώλετο Αἰγίσθῳ ἡ 

Κλυταιμνήστρα. τὸ δὲ εἰ καὶ ἀπὸ Ὄρέ- 
535. τὰ Ά 5. λ ᾿ . Χ 

στου, εὔδηλον εἶναι" οὐδὲ γὰρ τὰ περὶ 

τὴν ᾿Εριφύλην φησὶν εἰδέναι αὐτόν. Ο. 

404. Δέδμητο] ᾿Αρίστωρχος δέδμηντο, ὡς, 

Ἢ πληθὺς ἀπονέοντο (1]. ο΄. 3205.). Ω. 

Ἠκχῖ]. 307. ἊΨ ἀπ᾽ ᾿Αθηναίων] Ζηνό- 

ἀ ΦοΙΡοη απ σὸ δὲ εἰ καὶ ὑπὸ Ὀρέστου, 

βσηἸβοδηΐ π0Ὴ ΠΙΘΠΙΟΥ ΤῈ : 

Μαραθῶνα καὶ εὐρυάγυιαν ᾿Αθήνην (η. 

να. δά α΄. 2οο. 

50.)» ἩδΔιῖ. ᾿Ἐπαιδεύετο ἴσως ἐκεῖ. 

οἱ δὲ νεώτεροι παρὰ Στροφίῳ αὐτὸν τετρά. 

φθαι φασίν. ὅθεν καὶ, ἂψ ἀπὸ Φωκήων, 

γράφεται. Ἐ. ᾽Εκεῖ" γὰρ κατῴκει. 

Στρόφιος εἰς ὃν ἀνετρέφετο ᾿Ορέστης κατι 

γεωτέρους. ἐπαιδεύετο δὲ ἐν ᾿Αθήναις, 

Ω. 309. Τάφον] Κατεσκεύασε δεῖπνο. 

τάφος γὰρ τὸ ἐπὶ νεκροῖς δεῖπνον. Β 

Δαίνυ τάφον ᾿Αργείοισιν] Κατεσκεύασ͵ 

δεινὴν ἔκπληξιν ἢ κρίσιν ἐν τῷ ἔλργει. Ἐ 

Τάφος σημαΐνει πέντε' τὴν νῆσον ὡς τ΄ 

Ταφίοισι φιληρέτμοισιν ἄνασσε α, 

419.) τὴν ἔκπληξιν ὡς τὸ, Ταφὼν, 

ἀνόρουσεν ᾿Οδυσσεύς, ἢ ̓ Αχιλλεύς δ" τ 

φος ὁ ἐπιτάφιος δεῖπνος ὡς τὸ ὧδε, δα 

(510) τάφον ᾿Αργείοισι" τὸ μνημεῖον, Κι 

τὸ σῶμα (σήμω 611]. Μα].). ΕΣ. Οοα 

96}0]. δά α΄. 417. ἔλλλως. Ἢ εὖτρ 

πισεν αὐτῷ τάφον ἐκ τῶν Ἑλλήνων, 

εὐωχίαν ἐποίησεν ἐπιτήδειον. ἔθος ἡ 

᾿ Ἢ 

ἄδηλον εἶναι κ. τ. δ. ψοΥρα δαΐοπι οὐκ εἶδέν 

Ηος ἰρίταν νο]οθαΐ Ατἰβίαγομαβ : Ηοιη 

τ) ἀ6 ραντιοϊαϊο ἴρβο ΟΥ̓ 5[15 ἀΙ5ο 18 γουρὶβ πἰ8}} αἴσοτγα ; 5σαΐξ δἴϊαπι ἴῃ Ἰο6Ὸ λ΄.332. 

Ετὶρῃν 165 5οθὶ 5. απ] ἀθπὶ πηθιποῦοῖ, 8564 ηηοᾶ τιᾶπὰ 5111 ΑἸομαδβΟἢἾ5 Ροιοτῖῦ, μΒοῸ αἵ 

ἄοτῃ 5116. Αἀᾶ. 5010]. 310. ΒΌΤΊΤΜ. 

ὁ Ἀδίογτὶ νἱδοῖαγ μος δὰ πηθῃ!ομθπὶ ἃ] του α8 ἸΘο 015 ἂψ ἀσέῷ. ΒΌΤΤΥΜΕΣ " 
΄ 

).Ὁ ΑΟΠ16 Π. ἡ. 193. οἵ δ15. ρυδίουθα ; ἴπηὶ Οα. π΄. 12. Ταφὼν δ᾽ ἀνόρουσε συβώτ᾽ 

Ὧε ὕἹγ556 πυβαᾶῃ. ΒΌΤΤΥΜ, 



3. 111. ΟΔΥΣΣΕΙΑΣ 

μητρός τε στυγερὴς καὶ ἀνάλκιδος Αἰγίσθοιο" 

Γι. 210-|πτ320. 

εὐτήμωρ δέ οἱ ἦλθε βοὴν ἀγωθὸς Μενέλαος, 

τολλὼ κτήματ᾽ ἄγων, ὅσω οἱ νέες ἄχθος ἄειραν. 
αὶ σὺ, φίλος, μὴ δηθὰ δόμων ἄπο τὴλ᾽ ἀλάλησο, 

τήμωτά, τε προλιπὼν, ἄνδροως τ᾽ ἐν σοῖσι δόμοισιν 
“ ς 7 7 Ν 7 7ὔ 

ὕτω ὑυπερφιώλους" μῆ τοι κωτῶ πώντω φαγωσι 

τήμωτω δασσάμενοι, σὺ δὲ τηὐσίην ὁδὸν ἔλθης. 

"λλ᾽ ἐς μὲν Μενέλαον ἐγὼ κέλομαι καὶ ἄνωγα 
λθεῖν" κεῖνος γὼρ νέον ὥλλοθεν εἰλήλουθεν 
κ τῶν ἀνθρώπων, ὅθεν οὐκ ἔλποιτό γε θυμῷ 

- »"“» 3 Ψ “] 

λθέμεν, οντίνω σσρωτον ὠὡποσῴφηήλωσιν ἀελλωι 

3411. βοι, Μενέλαζος. 
ἰην] τ᾽ ἠυσίην . 

δ τος Τοῖς 
2417. Μενέλαβον. 

οἷς παλαιοῖς τινὸς τελευτήσαντος λαμ- 
ράν τινα εὐωχίαν ἑτοιμιάζειν ἐπ’ αὐτῷ, 
τερ καὶ τάφος παρ᾽ ἐκείνοις ἐκέκλητο. Εἰ. 

10, Μητρός τε στυγερῆς] Φείδεται διὰ 
ούτων τοῦ ᾿Ορέστου. τὸ μὲν γὰρ εὐφη- 
ὄὅτερον εἶπεν ὅτι ἔθαψε τὴν μητέρα, τὸν 
: θάνατον παρεσιώπησεν. Ἐ!. Ω. Ψι]ρ. 
11. Βοήν)] Μάχην. ἔνθα γὰρ μάχη 
«εἶ καὶ βοή. Ἐ. 412. Καὶ σὺ φίλος] 
ὅτος ὁ τόπος ἀνέπεισε Ζηνόδοτον ἐν τοῖς 

ερὶ τῆς ἀποδημίας Τηλεμάχου 8 διόλου 
ὴν Κρήτην ἔναντι τῆς Σπάρτης ποιεῖν. 
εται γὰρ ἐκ τούτων τῶν λόγων κατὰ τὸ 
ἰωπώμιενον ἀκηκοέναι τὸν Νέστορα παρὰ 
ἢ Τηλεμάχου ὅτι καὶ ἀλλαχόσε περὶ 
Ὁ πατρὸς πευσόμενος παρεσκεύαστο 

λεῖν, διὸ καὶ ἐν τῇ α΄ ῥαψωδίᾳ (93.) 
γραψε, Πέμψω δ᾽ ἐς Κρήτην τε καὶ ἐς 

ἰύλον ἡμαθόεντα, καὶ ἡ ̓ Αθηνᾷ ἀλλα- 
ηῦ, Πρῶτα μὲν ἐς Πύλον ἐλθὲ κἀκεῖθεν 

Π1α1]. κεῖθεν) ἐς Κρήτην παρ᾽ ᾿Ιδομενῆα 
νακτα, Ὃς γὰρ δεύτατός ἐστιν (510) 
ἰχαιῶν χαλκοχιτώνων (α΄. “84.). Ω. 
[αν] ἢ, ἤΑπο τῆλ᾽ ἀλάλησο] ᾿Αναστρε- 
γέον τὴν πρόθεσιν. Ω. 4106. Τηϊσίην] 

ὅ2α 

2315. τοι] τι Η. δὴ Ρ. 
410. βέλποιτο. 

416. τηῦ- 

᾿Απὸ τοῦ τυδεύω (δεύω οῃη. ΝαΙ.), τὸ 
βρέχω, δευσίΐη, καὶ τροπὴ τοῦ ὃ εἰς τ, 
καὶ διωλύσει τοῦ εὖ τεῦσίη, καὶ τροπῇ 
τοῦ ε εἰς η, τηὐσίην. Εἰ. Ἐμοὶ οὕτω δο- 
κεῖ, σὺ δ᾽ ἐτηὐσίην ὁδὸν ἔλθης. ῬᾺ]. ᾿Αν- 
τεστραμμένως γὰρ πάνυ ἔπραττε βραδύ- 
νων ὁ Τηλέμαχος. ὃ μὲν γὰρ ἔκδοτον 
κατέλιπε τὸν ἀδελφὸν τοῖς ἐχθροῖς, ἧκε 
δὲ μετὰ χρημάτων" ὁ δὲ ἐπὶ μὲν τῇ μη- 
τρὶ ἐθάῤῥει, ἐκινδύνευε δὲ τὰ ὑπάρχοντα 
ἀπολέσαι ὑποχείρια τοῖς ἐχθροῖς ἀφείς. 
Ω. 317. Κέλομα, καὶ ἄνωγα] Σημεί- 
ὡσαι ὅτι τὸ κέλομαι καὶ τὸ ἄνωγα λαμ- 
βάνοντα: ἐπὶ τοῦ παραινεῖν καὶ συμβου- 
λεύειν. Ἐ). ᾿Αλλ᾽ ἐς Μενέλαον] Εἰώθα- 
σιν οἱ πολλοὶ ὅταν μηδὲν ἔχωσιν ὠφελῆ- 
σαι, καὶ παρὰ ἄλλων μαθεῖν κωλύειν. ὃ 
δὲ Νέστωρ οὐ τοιοῦτος. δεῖ γὰρ τὸν συν- 
ετὸν ἄλλοις ἄλλων μαθημάτων παραχω- 
ρεῖν. ὦ. 310. Ὅθεν οὐκ ἔλποιτό γε θυμῷ] 
σ 5" »᾿ 7 -“ »Μ Οθεν οὐκ ἂν τις προσδοκήσῃ σωθῆναι, ἔκ 
τινος δηλονότι, ὅντινα πρῶτον ἀποσφήλωσιν 
ἄελλαι. Ὁ. 420. ᾿Αποσφήλωσι»] ᾿Απο- 
σφαλῶσι (ἀ6]. ἢξδο νοχ). ἀποσφα- 
λῆναι καὶ ἀποκρουσθῆναι ποιήσουσιν ἐν 

 Ολνοὸ ροβὲ ῃος ποιῖθὴ ᾿ποϊἄαβ, οἵ ᾿ἴΐὰ οαπὰ Μαῖο Ἰθαυῖβ, ααἱ Πἰτος. φαοβάδπι 76- 
γάοτὶ ἰο “ΓΟΙοιη οὶ ροτοσυϊπαίίοπο Εἷς οἰτατὶ Ραϊαθδῖ. ΒΌΤΤΜ. 
᾿ ν]άς ΒΌΡΓΑ δα α΄. 93. Δ ἀυθηι Ἰοοιμ ῬΟΓΒΟμι5. πος βοΒΟ πὶ ργοίοιῖ, 5᾽ ΠῚ Π]Π]Ὲ6 
ΘὨαΪΕ, πυῖς Ζοποάοι βθατθη ϊδο ἀἀνογβανὶ βομο!αβίοη δὰ β΄. 3 59. οἱ δ΄, γοΖ. Ὁ] νἱα 6. 
ὕΤΤΜ. 

Ῥ. 
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» ΄ ΄ "“ .« ΄ » δ» 5 

ἐς πέλαγος μέγω τοῖον" ὅθεν τέ περ οὐδ᾽ οἰωνοὶ 
᾽ 7 ΕῚ δα 7, 

αὐτόετες οἰχνεῦσιν, ἐπεὶ μέγω τε, δεινόν τε. 
᾽ 2 37) -»"Ἥ ἊΣ ἐν »" -“- ςε 7 

ἀλλ᾽ ἴθι νῦν σὺν νηΐ τε σή καὶ σόις ετάροισιν" 

εἰ δ᾽ ἐθέλεις πεζὺς, πάρω τοι δίφρος τε καὶ ἵπποι, 
“5; , 7 ὃν } Με δ ᾿ ε 5» 

πὰρ δὲ τοι υἱες ἐμοὶ, οἱ τοι πομπηες ἐσοντῶι 325 
Ψ »ν ς ΩΝ 

ες Λακεδαίμονα δῖαν, ὅθι ξανθὸς Μενελῶος. 
7 ΄ 2 ὸ Ν » 

λίσσεσθωι δέ μιν αὐτὸν, ἱνώ νήμερτες ενίσπη᾽ 
"»“ ᾽ ᾿ 5 ΄ » 

ψεῦδος δ᾽ οὐκ ἐρέει' μάλα γὰρ πεπνυμένος ἐστίν. 

Ως ἔφατ᾽" ἠέλιος δ᾽ ἀρ ἔδυ καὶ ἐπὶ κνέφως ἤλθε. 

τῶσι δὲ καὶ μετέειπε θεὼ γλωυκῶπις ᾿Αθήνη" 

Ὦ γέρον, ἤτοι ταῦτω κωτὼ μοϊρῶν κατέλεξας" Ι 

ὠλλ᾽ ἄγε, τάμνετε μὲν γλώσσας, κερώασθε δὲ οἶνον, Ι 

20. αὐτόβετες. 
. γ 

ἕπονται ΄Υ. 

422. βοῖνον. 

αὐτῷ τῷ ἔτει. Ἐ. 2421. Ὅθεν τέ περ 
οὐδ᾽ οἰωνο[] Ὑπερβολικῶς τοῦτό φησιν. 

Ὁ Σ: Αὐτόετες) Δι’ ὅλου τοῦ ἔτους 

διὰ τὸ πολὺ τὴν ὁδοιπορίαν ἀνωβαλλόμε- 

νοι. ἘΣ. 423. Αλλ᾽ ἴθι νῦν] Τῇ ταχύτητι 
“Ὁ -“ ᾿ τοῦ ζώου πρόσεστι καὶ μῆκος χρόνου ὑπερ 
-» -Ὁ Ἀ Ψ Ν Δ ἊΝ » τοῦ ἐμφῆναι τὸ διάστημα. τὸ δὲ ὅλον ἐν 

ε -»΄ν 1 Ν Ν - ᾿] 
ὑπερβολῇ, ὅτι καὶ ἀκμὴν ξενικὰ ταῦτα τὰ 

χωρία τοῖς Ἕλλησιν. ὦ. 324. Πάρα τοι 

δίφρος τε] Δίφρος λέγεται παρὰ τὸ δύο 
΄ Ξ οὖ δ ͵7 ε λῳῦ 

φέρειν, ὧν ὁ ἕτερος παραβάτης ὁ δὲ ἕτε- 

ρὸς ἡνίοχος, τραπέντος τοῦ υ εἰς ι. Παρὰ 

δ᾽ Αἰγυπτίοις τρεῖς ἵσταντο, διὸ καὶ τρι- 
3) 

425. Ἐσον- 

ἕπονται. 
στάται Ἐ ἐλέγοντο. ἘΣ. 

ται] ΤΓράφεται 
Ν 

καὶ, 

1 ἘΔ]5ῈΠῚ ΘΙ Δ. 
κ Νιά. ΠρΡ. δὰ Ηρβυοῆ. ἴῃ ν. 

424. ἐθέλεις ἐθέλοις Ψ΄. 
426. δῖξαν. Μενέλαβος. 

ΘΟΒΟΙ Ια ρουηοΐ δα ν5. ὈΓΘΟ. 
ΒυΤΤΜ. 

475. πομπῆες ἔσονται] πομπῆϊ 
428. βερέξει. 430. μετέξειπε., 

δ 

427. Αὐτόν) ᾿Αρίσταρχρς, αὐτός. Ἠ 41]. 
432. Τάμνετε μὲν γλώσσας] Ἔθος ἦν 

τρεπομένοις πρὸς τὸ κωθεύδειν τῶν ἱερείῶν 

τὰς γλώσσας ἀποτέμνειν καὶ καίειν τοῖς 
θεοῖς τοὺς λόγους (501. τοῖς ' λόγου) ἐπι-- 
μελομένοις. διὸ καὶ ἐπὶ μόνης τῆς Νέ- 

στορος θυσίας εἴρηται τὸ ἔθος. εὖ 

γὰρ τὸ λέγειν, σύντεμε (80. σὺν 
μετε) τοὺς λόγους. λέγεται δὲ ᾿Αττίὶ 
εἶναι τὸ ἔθος λαβόντων τὴν ἀρχὴν ἐν 
θενὰ, ΨΜυϊρ. ᾿Απορία. Διατί τοῖς 
θεοῖς ἀπένεμον τὰς γλώσσας ; ᾿Αὐσις, 
Οἱ μὲν ὅτι κράτιστον τῶν μελῶν ἥ Ὑ 

σα. οἱ δὲ ὅτι δεῖ τὰ ἐν συμποσίοις 

χθέντα τηρεῖν. ὅθεν καὶ παροιμία, Μ 

ΒΌΤΤΜ. 

᾿ ψοῦθα τοῖς λόγου ἐσιμελομένοις ΠΟ δ 4605 ΡΟΓΠΠΟΓΘ, 564 σομφογα Ἔθος ἦν τοῖς 

γου ἐπιμελομένοις, ΠΟΥ ἰδδ πηι οϑῦ {ππὰ 6Χχ βθητθητα, ἔπ ΟΧ 60 αυοά βοαυϊίαν, διὸ καὶ 

εἴς. : αὖ 58Π6 πη6 }1π|5, Πα ΠῚ ν 18 γ6] 5. ΠΟἢ ΟΡΕΪΠΊ6, 8 ΓΘ ΘΏΓΌΓ 56 νοΓθα : Ἔθος ἦν 

λ. ἐπιμελομένοις, τρεπομένοις----. Ἰ)οΙ 46 οΧχ ΘΟΥΡΟΡίο σύντεμε 4 δπὶ [Δ οἾ]6 τγϑοΐαπ 

συνΐτεμε, 5ῖ5 ΠΟ συντέμετε ΒΟΥ ΒΘ ΗΔ ΠῚ 6556, τηοηδβίγαῦ α0α ΡΥδοοα τς εὔηθες γὰρ τὸ 

γειν. Ἐταηΐ αἱ 5ἷς αϊοογθηΐ : συνέτεμε (ὁ Νέστωρ) τοὺς λόγους. {9 1: ' 

ἰ5ϑϑί βεῃο!]αϑθξ, 4 δ πὶ ἈΌ5ΗΓαΘ ἱπηρογαῖινδηι βοηϊθητατη τάμνετε γλώσσας 4] ἀΔπὶ 61: 

»οπογθηξ, αἰῖο νοῦθο ποὺ ἀϊχίξβοϊ αυιδμῃ λέγειν : απ] ἰδῖοϑ 'ρ505. Ρι0 αϊοίατῸ 8 

συντέμνετε. ῬΟΒΙΓΟΠΊΠΠΙ; ἐντεῦθεν οδὲ ᾿ΐηο, 6. Ποο γἱέι ΛΙοοίογὶδ. Ἠοϊαγῖοῃ. Ηδτ 

οΡὈβογναομπηι ἀπδθιι5 ρυϊουῖθι5 [80 }16 ποοθάο; τογῖα ἀἸδοορίδι! 5. ἃ ΠΒΆΠΩ φουρις, 

“πη [Δ ΠΊΘ ἢ ΑΥΤΊΡΟΓΟ 1] αὐτποί, ΒΌΤΥΜ. ; ἡ! 

π᾿ Ἡ, 6. ἃ Νοβίογο, 6 ουῇὰβ ργοβαρία Οοάτ. ΒΕΤΊΜ. . 



118. 111]. ΟΔΥΣΣΕΙΑΣ Γ. 355-258. 109 
3, 2 ἔ ὄφρα Ποσειδάων, καὶ ἄλλοις ἀθανώτοισι 

ο. ΄- .“᾿ σπείσαντες κοίτοιο μεδώμεθα" τοῖο γὰρ ὥρη. 
ἤδη γὰρ φάος οἴχεθ᾽ ὑπὸ ζόφον" οὐδὲ ἔοικε 335 
δηθὰ θεῶν ἐν δαιτὶ βαασσέμεν, ἀλλὰ νέεσθαι. 
Ἦ ῥὰῳ Δὼς θυγάτηρ, τοὶ δ᾽ ἔκλυον αὐδησάσης. 

τοῖσι δὲ κήρυκες μὲν ὕδωρ ἐπὶ χεῖρως ἔχευαν, 

334: τοῖο] τοία Ἡ. ῬΥΪΠΊΟ ΟἸΓΟυΗΘχιπὶ ροΒβιιοταΐ, 564 ἀδ] νι, γθοιὸ εἱ ΨΟΪ]ΟΪ τοία ΒΟΥ ΡΟΓΘ, τ ὀιπ ὥρη σοηνθηϊγοῖ, 4υοα πηθίτιιπι ΘΟΥΓΙ ΠΡ ζ, 
ΡΟΙΒΒ. 335. βέβοικε. 

μνήμονα συμπόταν", Β. Ἵνα ἄλαλος 
ανῇ ὁ Τηλέμαχος τῷ Μενελάῳ. Ἔθος 

ἤν τοῖς Ἕλλησι τὰς γλώσσας τῶν ἱερείων 
ἀποτέμνειν καὶ καίειν τοῖς θεοῖς αὐτῶν. 
Ἐ. 'ΑΛλλως. Τετραχῶς λέγεται. τὰς 
γλώσσας γὰρ τῷ Ἕρμῇ ἀνετίθουν ὡς 
ἐφόρῳ τοῦ λόγου" καὶ ὅταν ἔμελλον κοι- 
μηθῆναι ἔθυον γλώσσας δεικνύντες ὅτι 
τῆς ἡμέρας παρελθούσης οὐ χρὴ ἔτι λα- 
λεῖν ἀλλὰ καιρὸν ποιεῖσθαι ὕπνου μετὰ 
τὸ δειπνῆσαι τὴν νύκτα, καὶ ὅτι τὰ ἐν 
συμποσίῳ ἀδόμενα οὐ χρὴ τῇ ἐπαύριον ἐν 
τῷ μεμνῆσθαι ἐκείνων λέγειν πρὸς ἄλλους 
ἀλλὰ σιωπᾷν ταῦτα. διὸ καί τις σοφὸς, 
Μισῶ μνάμονα συμπότην. καὶ ὅτι τὰ 
μυστικὰ καὶ θεοῖς ἁρμόζοντα οὐ χρὴ πρὸς 
τοὺς ἀμυήτους καὶ ἰδιώτας λέγειν ἀνθρώ- 
πους. καὶ ὅτι τὸ κάλλιστον τοῦ ἱερείου ἡ 
γλῶσσα, τὸ δὲ κάλλιστον τοῖς θεοῖς ἀν- 
ετίθουν. διὸ καί τις εἶπε πρός τινα σο- 
φὺν, τί κρεῖττον ἐκ τῶν μερῶν ὅλων τοῦ 
ἱερείου ; ὁ δὲ εἶπεν, ἡ γλῶσσα. καὶ αὖ- 
θις, τί χεῖρον ; καὶ ἔφη πάλιν τὴν γλῶσ- 
σαν. ὡς ποτὲ μὲν ὕμνοις θείοις καὶ ἀγα- 
θοῖς λόγοις χρωμένην, ποτὲ δὲ βλασφή- 
βοις καὶ ὕβρεσι καὶ λοιδορίαις. Ἐ. ΟΕ, 
8001]. Ω. Δ 341. λλλως. ᾿Αλλη- 
γυρικῶς, τάμνετε, ἀντὶ τοῦ παιδεύετε τὰς 
γλώσσας ὥστε μὴ κακολογεῖν. ἢ παρα- 

ετε εἰς τὸ τοὺς θεοὺς ὑμνεῖν. πρὸ γὰρ 
τοῦ κοιμηθῆναι δεῖ ψάλλειν. ᾿Αντίπα- 
πρὸς δὲ ὅτ, χρὴν αὐτὴν ἔφη πείθϑσθα, 

ΟἈΡΙυς. Οοανῖν. ΤΠ ῖ5ρ. 1. ἰαὶξ, Γπιοίδλῃ. ΠΆΡΙμ. 4. Εσαβηι. 1. 7..1.Ψ 

3306. θαασσέμεν] θάσσεμεν Ἡ. 

πρὸς μῆτιν ἰόντας “5, Πορφύριος δὲ, ὡς 
ἐπὶ μαρτύρων τῶν θεῶν διελέγοντο" ὥσπερ 

ὃ, Ἂ , κατὰ τὸ οὖς τῶν ἐκπωμάτων ἔσπενδον 
ὀπτευόμενοι (50Υ. ὄὅττ, Πῖο οἵ ΤΩΟΧῚ) 
τὰς ἀκοὰς τῶν θεῶν, οὕτω καὶ τὰς γλώσ- 

“ἷἤ Ε ͵ὔ Ἀ ε 7, σᾶς ἔβαλλον ὀπτευόμενοι τὰ ῥηθέντα 
Ν ,ὔ ε λ ψΨ “ , Ἁ πρὸς θεούς. οἱ δὲ ὅτι τοῖς χθονίοις τὰς 

γλώσσας ἀπήρχοντο, τοὺς βλασφήμους 
λόγους καὶ τὰς λοιδορίας ἐξ αὐτῶν διὰ 
τούτων ἐκκαθαίροντες. ἘΣ. ΟἿ, 5080]. 
Ω. 84 4.1. 334. Κοίτοιο] ᾽Αρσενι- 
-Ὁ ΄ 

»" κῶς εἶπε τὴν κοίτην. Ο. 435. Ἤδη 
γὰρ φάος οἴχεθ᾽ ὑπὸ ζόφον] Ἡρωϊκὸν Ρ 
πρόσωπόν ἐστι τὸ λέγον. ὁ δὲ ποιητὴς 

» Ἁ Ν ͵ὔ τα ΕἸ -“ Ν εἰς ὠκεανὸν τὴν δύσιν καὶ ἐξ ὠκεανοῦ τὴν 
ἀνατολήν φησι γενέσθαι. Ὁ. Ζηνόδο- 
τὸς, ὥχετο. Ηαδ]]. 236. Οὐδὲ ἔοικε ᾿" 
δι. εὐ, θαασσέμεν] Τοῖς γὰρ ἐπουρα- 
νίοις θεοῖς μεθ᾽ ἡμέραν θύειν καλόν. διέ- 

Ν ᾿Ὶ Ἀ ’ὔ « ’΄ περ καὶ τὰς δειλινὰς θυσίας οἱ μάντεις 
παραιτοῦνται, ἡλίου δ᾽ ἀνίσχοντος ἐπιτε- 

-" ΕῚ Ν “" ε "-- Ν λοῦσιν. Ω. Ἔν μὲν τοῖς ἑορταῖς καὶ 
7 37 » ἈΝ ’ » παννυχίζειν εἴθιστο, ἐν δὲ θυσίαις οὐχ 

ε ,ὔ »ἢκ ἢ 5 , ͵ ᾽ ἀρμόττον ἐδόκει ἐπιδιατρίβειν νήκτωρ πί- 
νοντῶς μή τι κατὰ τοῦ πότου προκόπτον- 
τὸς συμβαίη ἄτοπον. , Νέεσθαι] Εἰς 
ὕπνον, ἢ εἰς τὸ θῦσαι. ἘΙ. 437. Ἔκ- 

ε 7 ’ Ἁ Ἁ ε -:"ν λυον] Ὑπήκουσαν. κλύειν γὰρ τὸ ἁπλῶς 
» ᾽ὔ Ἂ ᾿ ε ,ὔ ε 5 ἄκούειν καὶ τὸ ὑπακούειν. ΒΒ. ἫἪ ἐκ 

ν»" ἃ » Ν- Ν » ,ὔ » ," Ν » καὶ ἡ εἰς ἐπὶ ἀψύχου, εἰς πόλιν καὶ ἐκ 
, :- ΠΝ ὧν ν ἢ κυ τὰ , πόλεως" ἢ δὲ ἀπό καὶ ἡ πρός ἐπὶ ἐμψύ- 

ε Ν 7 “ Ἁ Ν , Ν χου" ἢ δὲ παρά δηλοῖ καὶ τὴν πρὸς καὶ 

ΒΟΌΤΥΜ. 5 Αἢ αὐτῇ---φείδεσθαι πρὸς κοίτην ἰ.} Ὑ]α. δὰ 34τ.. ΒΌΤΤΜ. 
ΡΨ Ιάο Θχθιμρ]ῖβ πος ργοθαιηΐθηι βομο αβοι τῇ μ΄.3. ΒΌΤΊΤΜ. 
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κοῦροι δὲ κρητηρῶς ἐπεστέψναντο ποτοιο᾿ 
΄ 9 “7 » ᾽ 7] 7 

γνωμήσων ὃ ουρῶ σώσιν ἐπαρξζάμενοι δεπάεσσι" 349 
γλώσσας δ᾽ ἐν πυρὶ βάλλον, ἀνιστάμενοι δ᾽ ἐπέλειβον. 

ὺ "πι » Ν - 7ὔ ᾽ 9} ἄ θ᾽ 

οὐτῶρ εσει σπτειίσῶν τ. ἐπιὸν ῦ, ὅσον ἤθελε θυμὸς, 

δὴ τότ᾽ ᾿Αθηναίη καὶ Τηλέμαχος θεοειδὴς 

ἄμφω ἱέσθην κοίλην ἐπὶ νήω νέεσθαι. 

Νέστωρ δ᾽ αὖ κατέρυκε καθαπτόμενος ἐπέεσσι" 345 
ἯἩΝῪ ᾿ς ας “" ΕῚ » ΔΨ 

Ζεὺς τόγ᾽ ἀλεξήσειε, καὶ ἀθάνατοι θεοὶ ἄλλοι, 
« ε »Ξ“Ρ “ » »" Ἂς » “ 

ὡς ὑμέις παρ᾿ ἐμεῖο θοὴν ἐπὶ νήω κίοιτε, 
-,» ᾽Ν - ν᾿ " 7 Ὁ ν » 

ὥστε τευ ἢ παρὼ πάμπαν ἀνείμονος, ηε πενίχρου, 
: » » ἈΣ Ττνν 7 ϑ'Φ 9) 

ᾧ οὔτε χλωώινωι κ͵ὶ ρήγεω πόλλ ἐνὶ οἰκω, 
Ἄι Ν ἊΨ »“Ἥ Εν Ἃὦ ᾿ ᾽ Ξ 

οὐτ ὠυτῷ μωώλακως, οὔτε ξείνοισιν, ἐνεύδειν. 
ἀν ᾽ ΄- 7 Ἃ "“ ᾿ς πὶ ὺν 7] 

αὐτὰρ εμοὶ πάρω μὲν χλώινώι καὶ ρήγεω κωλώ. β ἘΜ, Ρ β 

443. θεοβειδής. 244. βιέσθην. 

4.40. βοίκῳ. 

., 

τὴν ἀπό. Ἐ. 441. Γλώσσας δ᾽ ἐν πυρὶ 

βάλλον] ᾿Εζήτησαν διατί τοῖς θεοῖς ἀπ- 
- Ν , 

ένεμον τὰς γλώσσας ; Οἱ μὲν ἐνόμισαν 
« ᾿Ὶ 

ὧν ἐστι Λεάνδρου ἡ ᾿Αρκτιάδης 1 κατὰ 
7.- " 1 2 “ἷ κ 7 

πατρώϊον ἔθος ᾿Ιώνων. ἐστι γῶρ πώτριον 
Ν 

ἔθος ᾿Ιώνων. ᾿Απίων δὲ ὅτι κράτιστον 
-“ -“, ε - Α ἊΝ ͵7 

τῶν μελῶν ἡ γλῶσσα, τὰ δὲ κράτιστα 
" -" 5 Ἵ ε λῳ -“ ὦ; 

τοῖς θεοῖς ἀπένεμον. Οἱ δὲ ὅτι δεῖ παύ- 
, ᾽ 

εἰν αὐτὴν εἰς κοίτην ἰόντας ὅθεν καὶ 
"“ -Ὁ ΓΝ 

τῷ Ἑρμῇ Πυμάτῳ σπένδεσκον (η. 
, - 

138.). οἱ δὲ ὅτι δεῖ τὰ ἐν συμποσίοις 
᾿ ἂν" ΚἋ Ὁ ᾽ δ᾽ Ν 

λεχθέντα ;ηρεῖν ἐχεμυθοῦντας" ὅθεν καὶ 
-“ ΄ ,ὔ ἐπι. 

παροιμία, Μισῶ μνήμονα συμπόταν ἡ ὅτι 

᾿τὰ ῥηθέντα τοῖς θεοῖς ἀνετίθεσαν" ὡς 
, 5." 7 4 Ὁ 7, » “ 

ἐπὶ μαρτύρων γὰρ θεῶν διελέγοντο. ἀμέ- 

λει καὶ κατὰ τὸ οὖς τῶν ἐκπωμάτων 
᾿' κ᾿ 5 Ν “ - 3 ,ὔ 

ἔσπενδον τὴν ἀκοὴν τῶν θεῶν οἰωνιζόμε- 
ε Ν Ν Ἁ ΄ Ἁ ͵ 

νοι" οἱ δὲ διὰ τὸ καίειν τὰς γλώσσας 

ἐδόκουν αὐτὰς καθαίρειν τῶν θλασφη- 

μιῶν. οὕτω καὶ τὰς γλώσσας ὀπτευόμε- 
΄ ͵7 - 

γοι (80. ὀττ.) τὰ ῥηθέντα εἰρήσθαι πρὸς 

« 5ῖς, ὕπο ἔλοογα Λέανδρος ὁ ̓ Αρατιάδης γγΟΟΙῖνο αυϊάθπι δὶ δ]αποά βου ρίου5 [ἃς 
Νπῆς νἱἄθ δὴ μας δοϊαῦ ΤΠ οα ΠΟΥ ν6] Γραμάγιι5 Μ116- ῃουϊηδῇ ᾿παϊοϊι πη δοςραδί. 

β'υ5, ἀο αυοὸ νἱά. οβ5β. ΒΟΤΊΎΜ. 
τ (οπξοταΐαγ ἰοΐαλ μος ΒοΒΟ απ ΟΠ 50}|0}115 οοα, ἘΠ, δά 332. 

451. ῥήγεα καλά] ῥήγεα πόλλ᾽ ἐνὶ οἴκω Ἡ. 
345. Γεπέεσσιν. 

θεούς. καὶ γὰρ τοῖς χθονίοις θεοῖς ταύτας 
.} ΄ Ν ΄ , ἀπήρχοντο, τοὺς βλασφήμους λόγους καὶ 
τὰς λοιδορίας ἐξ ἑαυτῶν διὰ τούτων ἐκ- 

καθαίροντες. .1. 445. Καθαπτόμε- 
γος] Παρακαλῶν, φίλοφρονούμενος. ση- 

μείωσαι τὸ καθαπτόμενος ἐπὶ καλοῦ. Ἑ.. 

446. Ζεὺς τόγ᾽ ἀλεξήσειε)] Τὸ ὑμᾶς 

χωρισθῆναι ἀπ᾽ ἐμοῦ ὡς πενιχροῦ ἢ ἀν- 
ελευθέρου. αν. Τὸ ὑμᾶς χωρισθῆναι 

- Ν " ἀπ᾽ ἐμοῦ. ἰδίως δὲ πέφρακε. βούλεται, 
γὰρ εἰπεῖν, ἀλεξήσαι ὅτι ([. ὁ Ζεὺς) τὸ 

ἐπὶ νεὼς αὐλισθῆναι ἐᾶσαι ὑμᾶς. ὦ. 
447. Παρ᾽ ἐμεῖο] Λείπει τὸ ἐαθέντες. Ὁ 

448. ᾿Ανείμονος ἠὲ πενιχροῦ) ᾿Αλλο, Ἔ; 
-“ 7... πενιχροῦ καὶ ἄλλο ἀνείμονος. πενιχροῦ 

Ἀ -Ὁ » -“χἅκτῷ ἡ μ᾿ ΕἸ ͵ὕ ᾿ 

μέν, τοῦ εὐτελὴ τινὰ ἐχόντος ἀνείμονος 
Ν - Ν᾽ ἐὼν , 5 Ὁ δὲ τοῦ κἂν ἱματίων ἀποροῦντος. Ἐὶ. Πε- 

- “ ΄ -" [Ὡ “ νιχροῦ}) Ὥστε παρά τινος πτωχοῦ, ἵνα, 
εἰαθῆτε ἀπελθεῖν ἐπὶ τὴν νῆα.Β. 349. 
“Ῥήγεα] Τὰ βεβαμμένα ἱμάτια καὶ πετ΄ ᾿ 
ριβόλαια. ῥῆξαι γὰρ οἱ παλαιοὶ τὸ βά- 

ἴαῖο υἴγτασιο παι ογαΐ, αι τηϊ πα τα5 ναγϊοίαίοβ ν6] δἀποίδυο νο] β]ουο. ΒΕ ΤΈΜ, 

350. 

ΝΠ ΥΘριβθη πιο 

448. ἀβείμονος. Ὁ 

᾿ 
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οὔ θην δὴ τοῦδ᾽ ἀνδρὸς Οδυσσῆος φίλος υἱὸς 
γηὺς ἐπ᾿ ἰκριόφιν κατωλέξεται, ὄφρ᾽ ὧν ἔγωγε 
ζώω: ἔπειτω δὲ παῖδες ἐνὶ μεγάροισι λίπωνται, 
ξείνους ζεινίζειν, ὅστις κ᾽ ἐμὼ δώμαθ᾽ ἵκηται. 355 

Ν Ὑ “5 Σ- Ν ἴων ᾽ ͵ 

Τὸν δ᾽ αὖτε προσεείπε θεὰ γλαυκῶπις ᾿Αθήνη᾽ 
ἢ Ν "“ 7 γ 5) ἷ ΔΎ, εὖ δὴ ταῦτά γ ἐφήσθα, γέρον φίλε" σοὶ δὲ ἔοικε 

΄ ἤ » Ν ςς 7 .“ Τηλεμώχον πείθεσθαι, ἐπεὶ πολὺ κάλλιον οὕτω. 
᾽ Ε τὰ ᾿ »“» ε 5. ἣ» “ ὡλλ ουτος μὲν νυν σοί ὡμ ἕψεται, οῴρὼ κεν εὕδη 

» »" 4 

»" 

» ᾽ Ἃ 3 δ ΟΝ 

σοίσιν ἐνὶ μεγάροισιν" εγὼ δ᾽ ἐπὶ νήα μέλαιναν 46ο 
᾿ς Δ" ὦ “ὁ ᾿ι,.8 ΕΣ ᾿ 

εἰμ, γώ θαρσύνω θ εἐτώρους, εἰπὼ τε ἐκαστα" 
ἡ Ἂς "Ὁ ,ὔ “7 ᾿ οἱος γὼρ μετὼ τοῖσι γεραίτερος εὔχομαι εἶναι, 
ς κ᾿ ψΨ' ,, ΄ "7 ἐν οἱ δ᾽ ἄλλοι φιλότητι νεώτεροι ἄνδρες ἕπονται 

« 7 ΄ πάντες ὁμηλικίη μεγαθύμου Τηλεμάχοιο. 
ἔνθα κε λεξαίΐμην κοίλη παρὰ νηὶ μελαίνῃ 86ς ΟΝ Ὁ Ἢ »»»ν ΄ ν γυν᾽ ἀτὼρ ἤῶθεν μετὰ Καύκωνας μεγαθύμους 

354. λίπωνται] λίπονται Η, 

ἔξειπε. 457. Ρέβοικε. 

10. τε7 δὲ Ν. 10. ξείπω. ξέκαστα. 

ψαι ἔλεγον. ἘΣ. Ω. Νυ]ρ. ΟΥ̓, δὰ ζ΄. 
38. οἱ Βομποιά. ν. ῥῆγος. 4352. Οὔ 
θην δὴ τοῦδ᾽ ἀνδρός] Δεικτικῶς τὸ τοῦδε" 

ὁ φίλος τοῦδε, ἀντὶ τοῦ, ἐμοῦ" ἢ ἀναφο- 
-“ Ἁ - δι νι ἃ , ΕΣ , 

ρικῶς τὸ τοῦδε ἐπὶ ᾽Οδυσσέως ἀκουστέον. 

Ω. ἜἬΤοι ἀναφορικῶς, τοῦ ᾽Οδυσσέως, 
Ἃ Ὁ 5» ᾿ “ . Ν αἰ οὧῶὝιν 
ἢ τοῦδε ἀνδρὸς, δεικτικῶς, ἀντὶ τοῦ, ἐμοῦ. 

νυ ]ρ. 353. Νηὺὸς ἐπ᾽ ἰκριόφιν] ᾿Ἐπὶ 

τῶν καταστρωμάτων καὶ σανιδωμάτων 
ὃν ΄ 3 , ᾳ Ψ' 

τῆς νεώς. νυ ]ρ. Ὦ. Ικρίον, Ἀέγεταωι 
ἐ 
ὁ ἱστός. λέγεται ἰκρία καὶ τὰ κεκυρτω- 

, ᾽ ΕῚ "» “Ἢ » -“ 

μένα ξύλα ἐν τοῖς πλευροῖς Ὄντα τοῦ 

πλοίου ἐν οἷς προσήλωνται αἱ σανίδες. 
ἰκρία λέγεται καὶ τὰ κατεστρωμένα σα- 
γίδια ἐν τῷ σανδαλίῳ οἷά εἰσι τὰ τῶν 
ἰχθυβόλων. ἐπίκριον δὲ λέγεται τὸ κερα- Χ Ρ Υ Ρ 

" (οηξ. 50|1|0]. ο΄. 282. ΒΌΤΤΜ. 

355. ξεινίζειν) ξενίζειν Η. 
361. ἑτάρους] ἑτέρους 564 ροβί Γαδιιτᾶπι Η, 

456. προσ- 

τάριον ἀπὸ τοῦ ἐπὶ τῷ ἰκρίῳ ἤγουν τῷ 
ἱστῷ εἶναι. Ἐ. 460. ᾿Εγὼ δ᾽ ἐπὶ νῆα 
μέλαιναν εἶμι] Οἰκονομικῶς γὰρ ὃ ποιη- 
τὴς, ὅτι οὐκ ἦν πιθανὸν οὐδὲ εὐσεβὲς δι- 
όλου παρεῖναι τὴν ̓ Αθηνᾶν τῷ Τηλεμάχφ᾽ 
ἀλλ᾽ οὐδὲ πρὸς Μενέλαον ἐλθεῖν εὐπρεπὲς 
παρθένων θυομένων '. Ἵνα δὲ μὴ ἐπι- 
ζητῶμεν ποῦ ὁ Μέντωρ, ἐπάγει, ἀτὰρ 
ἤἠῶθέν γε μετὰ Καύκωνας. Ο. 461. 
᾿Αλλ᾽ ἄλλοι] Γρ. καὶ, οἱ δ᾽ ἄλλοι. ΡᾳΪ. 
462. Οἷοσι] ᾿Αντὶ τοῦ οἷος. τὸ δὲ, ἐπ- 
ἐκτασις". Β. 464. Φιλότητι] Φιλίας 
τρόπῳ ἕπονται τῷ Τηλεμάχῳ ἐν ὁμηλι- 
κίῇ. Β. 464. Ὁμηλικίη] ᾿Αντὶ τοῦ 
ὁμήλικες. 417]. 466. Μετὰ Καύκω- 
νας] Νῦν τῶν ἐν ᾿Αρκαδίᾳ μέμνηται. 

᾿ ἐΘυἱὰ νο]1Ὸ ΘΠΑΡΤΑΪΟΥ Ἀρραγοΐ οχ βοθο ἷβ δά 2066. δρᾷ οχ 15 νϑυθὶβ ποὺ οθιοϊας 
ἀπ] εἰσὶ ἀὰΐ Θπχομᾶοϑ ἴΐα : γαμηλίων θυομένων, αι {τὰποδλῖα γουθα βίαταδϑ, αὐ Γαδεῖϊ 
ΤΟΥΒᾺ ἢ εὐπρεπὲς σπαρϑένῳ σ΄ἀραγενέσθαι γαμηλίων θυομένων. ΒΌΤΥΤΜ. 

ἃ ΝΟΒΟΪΟ πη παΐιπι πη βίγιηι πος Ἰδού ΟἿ 8, ἢἶδὶ θϑὲ σουγρζιπ 6 ΒΟΠΟ]Ϊο ἃ νο- 
ΘΠ σοῖσι (οἷος γὰρ μετὰ τοῖσι); αιοὰ Ἰρϑαῃ) [6 ιϊγατοσ. ΒΌΤΤΥΜ. 
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ῳ » »] "».»)͵ 5 ΄ ΕΒ ͵ 

εἰμ; ἔνθα χρειος μοι οφελλετῶι, οὐτι νγεὸν Ὑε, 
5. πὶ ᾿ς Χ ων 3 Ν Ν “ ΩΣ 

οὐδ ὀλιγον" σὺ δὲ τανδον; ἐπεὶ τεὸν ἐκετο δώμωα, 

πέμψον σὺν δίφρῳ τε καὶ υἱέϊ" 

δι τοι ἐλαφρότατοι θείειν, καὶ κάρτος ἄριστοι. 

δὸς δέ οἱ ἵππους, 

370 

ὯΣ ἄρω φωνήσασ᾽ ἀπέβη γλαυκῶπις ᾿Αθήνη, 
φήνη εἰδομένη: θάμβος δ᾽ ἕλε πάντας ἰδόντας. 

θαύμαξιν δ᾽ ὃ γεραιὸς, ὅπως ἴδεν ὀφθαλμοῖσι; 

Τηλεμώχου δ᾽ ἐλε χείρω, ἔπος τ᾽ ἐφατ᾽ ,ἐκτ 

ἐπ 9) φίλος, οὔ σε ἔολποω κακὸν καὶ ἄνωλκιν 

ὀνόμιωζεν᾽ 

εἰ δή τοι νέω ὧδε θεοὶ πομπήες ἕποντωι. 
᾽ Ν ν ἥ “δ᾽. ΨΚ 3 ᾿Α ΚΞ . ἃ ν᾽ 

οὐ μὲν γάρ τις ὁ ὥλλος Ὀλύμπιω δώμωτ᾽ ἐχόντων, 

467. χρεῖος] χρειῶς ΓΙῸ χρεῖος ΘΧ Θπηθηα. Η. 
φρότατοι] ἐλαφρότεροι Ψ. 
πάντα ξιδόντα. 473. Εἴδεν. 

Οὐκέτι δὲ ἡ ̓Αθηνᾷ πρὸς τὸν Μενέλαον 
σὺν τῷ Τηλεμάχῳ ἀφικνεῖται διότι γά- 
μοι ἐπετελοῦντο υἱοῦ καὶ θυγατρὸς Μενε- 

λάου. ἀλλοτρία δὲ τούτων ἡ ᾿Αθηνᾶ. 
Ε,. νυ ]ρ. τρδμλβ εν τὴν εἰς Λακε- 

δαίμονα ἄφιξιν διότι γάμους οἶδεν αὐτόσε 
γινομένους, ὧν ἀλλότριός ἐστιν ὃ δαίμων. 
Θ: Αλλοζ. 

Πύλου οἱ Καύκωνες οἰκοῦσιν ἐν τῇ Τρι- 

Μεταξὺ τῆς λείας καὶ 

φυλίᾳ ἀπὸ ἹΚαύκωνος τοῦ ᾿Αρκάδος ὠνο- 

μασμένοι. εἰσὶ δὲ καὶ ἄλλοι ἐν Παφλα- 
γονίᾳ οἱ τοῖς Τρωσὶ συμμαχίαν πέμψαν- 
τες. Καὶ Λέλεγες καὶ Καύκωνες (1]. κ΄. 

429.). Ω. Εν. Πῶς ψευδῶς εἶπεν ἢ 
᾿Αθηνᾶ ; Οὐκ ἔστι τοῦτο μεμπτὸν ἀλλ᾽ 
οἰκονομικόν. εἰ μὴ γὰρ οὕτω εἶπεν οὐκ ἄν 
“ἰαϑὴ παρὰ τοῦ Νέστορος, ὑποχωρῆσαι, 
καὶ οὕτως οὐδὲ ἐφάνη, τίς ἦν, εἰ μὴ 
ὑπεχώρησεν. ἔλεγε γὰρ ὕπισθεν ὁ Νέ- 
στωρ τῷ Τηλεμάχῳ, ἘΠ σ᾽ οὕτως φιλέει 
(218.)", τῷ Τηλεμάχῳ ὡς πατρὶ αὐ- 
τοῦ. καὶ νῦν μέλλει δεῖξαι αὐτὴ ὅτι 
προφανῶς αὐτῷ συνέπεται ὡς τῷ πατρί. 
Καὶ ἅμα ποιῆσαι θέλει πλείονα τὸν Τη- 
λέμαχον προσφιλῆ τῷ Νέστορι. εἰ γὰρ 

χ Ῥο6556 ἶσα Δ]1α 14 νἹ ἀοίῃν. 

474. Βέπος. 

“ Ἀ 7 

Οσον γὰρ παρέρχεται ὅ καιρὸς αὐξάνει 

ΒΌΤΤΜ. 
γ Νοβοῖο ση46 πο {Ππἴὰ 5᾽ηξ ἄπο δθο νϑῦρθὰ ροοίϊσα 4185 ΠΟΧΑΙ ΘΙ ΓΠὶ Ἰμομοδηΐ, 

ΘΟΓΠΊΠ16 ΡΓ 5 Ἰοχῖοβ ΘΌ] 8 Π| Τρ ΠῚ 650. 
5 [ἢ Ηδ1]. γρ. αυοά 5ἰρῃϊῆσατοα βο]οῦ γράφεται ν6] γράφει. 

" 
ἔσεσθαι, 5375 

4609. βῥοι. 470. ἐλα- ' 

372. ἰδόντας] ᾿Αχαιούς .. 10. ξειδομένη. Ὁ 
475. βέβολπα. 

7 Ἃ ὡς ἄνθρωπος ὑπεχώρησεν οὐκ ἂν ταῦτα. 
οὕτως ἐγένετο, καὶ οὐδ᾽ αὐτῇ θυσίαν ἐποί- 

ἡσεν ὃ Νέστωρ. Ἐὶ. 367. Ἔνθα χρέος} 

τὸ χρέος. Ε. ᾿Αρίσταρχος, χρείως. δύπ' 
γαταῖι δὲ καὶ, χρεῖος. Η817]. 468. ἜπεΣ 
τεὸν ἵκετο δῶμα] Ζηνόδοτος, ᾿Επεὶ τὰ σὰ 
γούναθ᾽ ἱκάνει. Ηα1]. ΟΦ. 4372. Φήνῃ ἢ 
εἰδομένη] Εἶδος ὀρνέου ἀετῷ ὅμοιον ὀξυ- 
πετεῖ φαιδρῷ Υ προσωρμόζοντι τῇ ̓ Αθηνᾷ, 
φαεινὸν γὰρ ὡς ἀπὸ τοῦ φαίνω ἄγω 
καὶ ἡ ̓ Αθηνᾷ ἤ ἤγουν ἥ ὉΡΩ͂Ν φαει ΤΌΝ 

καὶ λαμπροτάτη ἐστίν. ὥσπερ καὶ τῷ, 

᾿Απόλλωνι" ἤτοι τῷ ἡλίῳ ἀνετέθη ὃ κύκνος, 

διὰ τὸ μουσικὸν καὶ λαμπρὸν καὶ λευκόν., 
ἐνταῦθα δὲ μυθικῶς λεκτέον. Ε. Ἔλε, 

πάντας ᾿Αχαιούς!} ᾿Αχαιοὺς, ἤτοι μ᾿ 

Πυλίους, οὐ τὸν Νέστορα. οἱ μὲν γὰρ 

Πύλιοι ἐξεπλάγησαν, Νέστωρ δὲ οὐ τοῦτ΄ 

το θαυμάζει, ἅτε δὴ πολλὰς ἐπιφανείας 
θεῶν ἑωρακὼς, ἀλλ᾽ ὅτι νεωτέρῳ τῷ Τὴ 
λεμάχῳ συνηκολούθησεν ᾿Αθηνᾶ (ΕἸ. πα- 
ρείΐη θεός). Ἐ. Ω. Πάντας ἰδόντας} 

Γράφεξζ. ᾿Αχαιούς. Εἰ. ΗδΔῖ], 478: 

Οὔτις ἔολπα) Γρ. οὔ σε ἔολπα. Ῥαϊ. 

ὡν Ἂς »»ἰ. 

ΒΟΤΈΜ. ἡ 
ΒΌΤΤΜ. 
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ὠλλὼ Δὼς θυγάτηρ ἀγελείη Τριτογένειω, 
ἥ τοι καὶ πατέρ᾽ ἐσθλὸν ἐν ᾿Αργείοισιν ἐτίμω. 
ἀἄλλῶ, ἄνωσσ᾽, ἵληθ,, δίδωθ, δέ μοι κλέος ἐσθλὸν, 
αὐτῷ, καὶ παίδεσσι, καὶ αἰδοίη ποωρωκοίτι" 
σοὶ δ᾽ αὖ ἐγὼ ῥέξω βοῦν ἦνιν, εὐρυμέτωπον, 
ἀδιιήτην, ἣν οὔπω ὑπὸ ζυγὸν ἤγαγεν ὠνήρ. 
τήν τοι ἐγὼ ῥέξω, χρυσὸν κέρασιν περιχεύας. 
Ἃς ἔφατ᾽ εὐχόμενος" τοῦ δ᾽ ἔκλυε Πωλλὰς ᾿Αθήνη. 

τόϊσιν δ᾽ ἡγεμόνευε Γερήνιος ἱππότα Νέστωρ, 
υἱώσι, καὶ γαμβροῖσιν, ἑὰ πρὸς δώμωτω κωλά. 
ἀλλ᾽ ὅτε δώμαθ᾽ ἵκοντο ἀγωκλυτὼ τῦιο ἄνωκτος, 
ἑξείης ἕζοντο κωτὼ κλισμούς τε θρόνους τε. 
τόις δ᾽ ὁ γέρων ἐλθοῦσιν ἀνὰ κρητήρῳ κέρωσσεν 
οἴνου ἡδυπότοιο, τὸν ἑνδεκάτῳ ἐνιωυτῷ 

480 

385 

390 

478, ἀγελείη] κυδίστη ὟΥ. 
487. ἑβά. 488. βάνακτος. 

370. ᾿Αργείξοισιν. 480. βάνασο᾽. 
301. βοίνου ξηδυπότοιο. 

378. ᾿Αλλὰ Διὸς θυγάτηρ] Στοχάζεται 
ἀφ᾽ ὧν καὶ ἐν Ἰλιάδ, παρηκολούθησεν. 
᾿Ανωγκαία δὲ νῦν ἡ περὶ τὸν θεὸν ἐπι- 
φάνεια ἵνα καὶ ὅταν ᾿Οδυσσεὺς ἐν τῷ 

νηθεῖσα. ἘΞ. ᾿Αγελείη] Γρ. κυδίστη. 
Ηδι]. Ῥα]. ὁ δὲ Ζηνόδοτος, κυδέστη. 
Ηδγ]. 4380. Ἵληθ,] ᾿Απὸ τοῦ ἵλημι. 
διὰ δὲ τὸ μέτρον ἐκτέταται ἡ παραλή- 

πρὸς Τηλέμαχον ἀναγνωρισμῷ λέγῃ, ΔΑὐ- 
τάρ τοι τόδε ἔργον ᾿Αθηναίης ἀγελείης 
(τ΄. 207.), πιστεύοι ὃ νέος προκατηχη- 
μένος ὑπὸ τοῦ Νέστορος ὅτι φιλεῖ τὸν 
Ὀδυσσέα ἡ ̓ Αθηνᾶ. Ο. Κυδίστη Τρι- 
τογένεια.} 'Τριτογένεια ἡ φρόνησις, καθὸ 
τρίτον γένος ἤτοι καθόλου τῆς ψυχῆς, τρι- 
μερὴς γὰρ ἡ ψυχή. ἢ ἀπὸ τοῦ τρεῖν καὶ 
ῥοβεῖσθαι τοῖς ἐναντίοις παρέχουσα" ἣ 
διὰ τρία ταῦτα, διὰ τὸ εὐλογίζεσθαι, διὰ 
τὸ λέγειν καλῶς, καὶ διὰ τὸ πράττειν ἃ 
δεῖ. ἢ ὡς ἐκ τριῶν συναυξηθεῖσα, βρον- 
τῆς, Διὸς καὶ Τρίτωνος. ἢ ὅτι λέγεται ἡ 
γριτὼ κεφαλὴ κατ᾽ ἐγχώριον διάλεκτον 
ὃς ἐκ τριτοῦς ἤτοι κεφαλῆς τοῦ Διὸς γεν- 

γουσα, ὡς ἐν τῷ δίδωθ, δέ μοι κλέος 
ἐσθλόν. ὑγιῶς οὖν Καλλίμαχος ἔκλινεν, 
ἵλαθι μοι φάλαρί τε πυλημάχελ. Ο. 
Ζηνόδοτος, ἀλλὰ ἄνασσ᾽ ἐλέαιρε. Ηδι]. 
382. Βοῦν ἦνιν] “Ἑνὸς χρόνου. παρακο- 
λούθημα τοῦτο πᾶσι βουσὶ, βοῦν ἦνιν. 
Τὰ ἄλογα μέρη τῆς ψυχῆς λέγει. ΕἸ. 
Ἦ».ν] ᾿Ενιαύσιον. Ὁ. 383. ᾿Αδμήτη»} 
᾿Εφερμηνευτικὸν καὶ διασαφητικόν. ΕἸ. 
300. Τοῖς δ᾽ ὁ γέρων] ᾿Απηλλάττοντο 
μὲν ὡς ἐπὶ κοίτην διὰ δὲ τὴν ἐπιφάνειαν 
τῆς θεᾶς ἐδέησεν αὐτὸν κρητῆρα στῆσαι. 
Ω. ᾿Ανὰ κρητῆρα κέρασσεν] Ἤτοι ἐκ 
δευτέρου ἐκέρασεν. ἐκέρασε γὰρ ἤδη αὐ- 
τοῖς καὶ πρῶτον. Β. 301. Ἑνδεκάτῳ 

ΜῸΧ συλημάχος ἃ Β[ΟΒΙΟΠΟΓΟ ἀδαγραΐδ ἕο ἴῃ νου θἷβ ἃὉ Αἴθθηθοο ἵν. ρ. 155. Β6ῦ- "ΑΕΒ αὐτόν σε Ἰπτυλαμώχιε πρῶτον, αι δὰ  αγέορηι τοξογοημδα 6586 (ΟἸ]αἴο 5080]. Π.. ε΄. 1. ἀσουὶδ Το θοῖκ. ἴῃ 55. ἀθ Ῥτοδιοῖ. 5. δῦ. νἸήἤθαταν ἰζαηιιθ νοῦθα βαργα ἃ]αΐὰ 880 ΘΧ Ἀγ ΠλΠΟ ΟΔ]]ΠἸ τ ΔΟΙΪ αἰϊα πο ααϊάοπὶ Ἰσῃοίο ἴῃ Μαγίθηι : οἵ, οἱ υβάομν Π ντηῃ. Ἃ ΟΟνονΘ πὶ οχίγ. ΟὐΆΓΟ ρτῸ φώλαρί τε Θομ]ϊοῖο [αῖδδο φαλαρῖτα, ηυοα νου ΑΡθυ αι δὰ ὉΓΒΊΔ ΠῚ ΠΟ Ἰββὶηγὶ ὁσλίσης Του παν ουὶ ροοία. ΒΌΤΤΜ. 
ΜΌΣ 1. Ω 
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ϑδοο 7 Ν - ει" ’ 3) 

ὥϊξεν τωμίη, καὶ ἀπὸ κρήδεμινον ἔλυσε" 
΄»-“β᾽ ξ ΄ γ-" ᾿ Ὺ“ς ΓΙ] ͵7͵ 

του ὁ Ὑερων Ἀρητηρῶ κερώσσωτο᾽ πολλῶ δ Αθήνη 

εὔχετ᾽ ἀποσπένδων, κούρη Δὼς Αἰγιόχριο. 
3 ᾿ Ἶ 5 »ὋΡ“ Ζ ΕἸ 5] ͵7 Ὶ .« 4 Ν 

Αὐτὰρ ἐπεὶ σπεισᾶν τ΄, ἔπιόν θ᾽, ὅσον ἤθελε θυμὸς, 395: 

οἱ μὲν κωκκείοντες ἔβων οἰκόνδε ἑκαστος" 

τὸν δ᾽ αὐτοῦ κοίμησε Γερήνιος ἱππότω Νέστωρ 

Τηλέμωχον, φίλον υἱὸν Ὀδυσσῆος θείοιο, 

τρητοῖς ἐν λεχέεσσιν, ὑπ᾽ αἰθούση ἐριδούπῳ" 

πὰρ δ᾽ ἄρ᾽ ἐὐμμελίην Πεισίστρωτον, ὄρχωμιον ἀνδρῶν, 400. 

ὅς οἱ ἔτ᾽ ἠΐθεος παίδων ἥν ἐν μεγάροισιν. 
αὐτὸς δ᾽ αὖτε καθεῦδε μυχῷ δόμου ὑψηλοῖο" 

τῷ δ᾽ ἄλοχος δέσποινω λέχος πόρσυνε καὶ εὐνήν. 

Ἦμος δ᾽ ἠριγένειω φάνη ῥοδοδάκτυλος ἠὼς, 

ὥρνυτ᾽ ἄρ᾽ ἐξ εὐνήφι Γερήνιος ἱππότω Νέστωρ᾽ 4095 

ἐκ δ᾽ ἐλθὼν κατ᾽ δρ᾽ ἐζετ᾽ ἐπὶ ξεστοῖσι λίθοισιν, 

οἵ οἱ ἔσαν προπάροιθε θυράων ὑψηλάων, 

406. [οϊκόνδε ξέκαστος. 

ἐνιαυτῷ} ᾿Αμφίβολον, κἄν τε δεκάτῳ, 
κἄν τε ἑνδεκάτῳ Ὁ ἘΣ... 202. Τὸ σχῆ- 

͵7 2] σλ" 1} μα σεμνοπρεπές. Ῥα]. ἬὯ;ξε] Τὸ 
προσγεγραμιμένον" ἐξεφωνήθη δὲ καὶ τὸ 

Κρήδεμνον] Τοῦ πίθου τὸ πῶμα 
μεταφορικῶς" λέγεται γὰρ καὶ ἐπὶ τει- 
χῶν πόλεων. Ὁ. Ε΄ ῷ. 2404. ᾽Απο- 

σπένδων] Γράφε, ἐπισπένδων. ὦ. 2305. 
[ ") , 9 Ἁ , Γ Ὅσον ἤθελε θυμός] Οὐ κατὰ κόρον, ὕβρις 

Ν -Ὁ- » ΒΟῸΣ » ε . 

γὰρ τοῦτο, ἀλλ᾽ ὅσον ἤθελεν ὁ θυμὸς, 
ἤτοι ἤρκει αὐτοῖς. Εἰ, 406. ΙΚακκείον- 

τες} Κοιμηθησόμενοι" ἐνεστὼς δὲ ἀντὶ 
μέλλοντος" κείω γὰρ ὃ μέλλων (50Γ. τὸν 

, » "΄ ο΄ Ἀ ς “Ὁ μέλλοντα) οὐκ ἔχει, ὥσπερ καὶ τὰ ἄλλα 

ἐ, 4 

ὅμοια, καὶ χρᾶται τῷ ἐνεστῶτι ἀντὶ 
μέλλοντος. Ἐ;. ((οά. Ω, οὐ ἰοια- 
γηδΐο ᾿Οἴκόνδε ἕκαστος 5ΞΟΒοΟΪπιτα ΠΙα 
μαθοῖ ρϑυθμθηβ δὰ 400.) 2300. 
Ὑπ᾿ αἰθούσῃ ἐριδούπῳ. Αἴθριος, ἄστε- 
γος καὶ αἴθουσα, ὁ ἐξ ἀέρος τόπος καὶ 

401. 407. βοι. 

ὑψηλός" διὸ καὶ ἐρίδουπος λέγεται. Β. Τῇ Ι 
πρὸς ἥλιον τετραμμένῃ στοᾷ, παρὰ τὸ αἱ- | 
θεσθαι (ὶρ. παρὰ τὸ αἴθεσθαι ἐν αὐτῇ 
φῶς, ὅ ἐστι καίεσθαι). ἐριδούπῳ δὲ μεγά- | 
λους ἤχους ἀποτελούσῃ, ὑπὸ ἀνέμων κατῶ- Ἷ 

κρουομένῃ καὶ ἠχούσῃ" ἢ τῇ μεγάλως ἠχού- Ι 
σῃ ἐάν τις ἐντὸς ταύτης φωνήσῃ. Ἐδ. ᾿ 

“Ὑπὸ τῇ ἐξωτάτω ἐν μεγάροις οἰκίσει. Ῥ ' 
4ςο. 401. Οἱ ἄλλοι γυναῖκας ἔχουσι. , 

διόπερ οὐ συνιδὼν ὁ Ζηνόδοτος τὸ φιλότει ν᾿ 
(οοά. Ω. φιλότεχνον) τοῦ ποιητοῦ τὸ 
δύο στίχους περιέγραψεν. Ἠδ1], Ω.. 56. 
ἷἰς πὰ] δά 4906. 401. Ὅς ὁ 
ἔτ᾽ ηΐθεος] ᾿Ηἴθεος ὁ μὴ ἐλθὼν εἰς γάμον. 

λέγεται δὲ ὁ ἀπὸ τεσσαρεσκαίδεκα ἐτῶν 
ἄχρι τῶν ὀκτωκαίδεκα φθάσας ἠΐθεος, 
διὰ καὶ τοὺς θεοὺς μὴ εἰς γάμον ἔρχε-. 

σθαι" οἱ δὲ τὸ ἠΐθεος, ἀπὸ τοῦ αἴθω τὸ 
καίω, οἱ γὰρ νέοι αἴθονται ὑπὸ τῆς θέρ- ' 
μῆς τῆς ἐκ’ νεότητος. ἃ. 402. Τρ. αὖ- ̓ 

] 
“:᾿ 

ν ΑἸὩΩΡΒΙ ΡΟ α οβὲ ἴῃ ἢἾ8, ἑνδεκάτῳ οἵ ἐν δεκώτῳ, ΒΌΤΤΜ. ἮΝ 
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» ᾽ “" 3, Ἁ λευκοὶ, ὠποστίλβοντες ὠλείφατος" οἷς ἔπι μὲν πρὶν 

ὡς ε Ζ΄ ΕῚ ζ΄ Νηλεὺς ἵζεσκεν, θεόφιν μήστωρ ἀτώλωντος" 
ὠλλ᾽ ὁ μὲν δὴ κηρὶ δωμεὶς "ΑἸδόσιδε βεβήκει. 410ο 
Νέστωρ αὖ τότ᾽ ἔφιζε Τερήνιος, οὐρος ᾿Αχαιῶν, 
σκήπτρον ἔχων" περὶ δ᾽ υἷες ἀολλέες ἠγερέθοντο, 
᾽ ͵7 ἃ τ Ω ΄ 7 εκ θωλάμων ἐλθόντες, ἔχεῴρων τε, Στρατίος τε, 
Περσεύς τ᾽, "Αρητός τε, καὶ ἀντίθεος Θρασυμήδης" 

γᾷ ΒΝ οἷν. ΕΣ ε τόσι δ᾽ ἔπειθ᾽ ἕκτος Πεισίστρωτος ἤλυθεν ἥρως" 415 
πὰρ δ' ἄρω Τηλέμαχον βθεοείκελον εἶσων ἄγοντες. 
τοῖσι δὲ μύθων ἦρχε Γερήνιος ἱππότα Νέστωρ᾽ 

Κωρπωλίμως μοι, τέκνω φίλω, κρηήνατ᾽ ἐέλδωρ, 
δ. " » ΄  ρ." ς 7 8. ἃ ΄ οὠρ ἤτοι πρωτιστῶ θεῶν ἐλώσσομν Αθήνην, 
“ἤἉ 

ἡ μοι ἐνωργὴς ἦλθε θεοῦ ἐς δαῖτα βθάλειαν. 

11. νέστωρ δ᾽ αὖ 56}0]. αἀ θ΄. 6. Η. ΕΙ Ρ 
᾿Αῤῥητός Ν. 416. θεοξείκελον. 

420 

10. ᾿Αχαιῶν. 414. ᾿Αρητός] 
41:8. τέκνα φίλα] φίλα τέκνα Ἡ. 

410. ἱλάσσομ᾽] ἱλασσόμεθ᾽, 564 ἸηΐοΡΥ. ἐξιλεώσομαι Ἡ. ἱλασώμεθ᾽ .. 

τὸς δ᾽ ἐκάθευδε ὁ Νέστωρ“, ἨΔ]. 
408. ᾿Αλείφατος] Λείπει τὸ (1η5. ὡς), 
ὡς ἀπὸ ἀλείμματος. ((οῃῇ, Μι]ρο.) 
᾿Αντίστροφον τὸ σχῆμα, ἵνα ἦ ἐφ᾽ οἷς. 
Β. Ἢ εὐθεῖα τὸ ἄλειφαρ. ὡς ἀπὸ 
τοῦ ἐλαίου. γλισχρὸν δὲ ὃν τὸ ἔλαιον 
στιλπνὸν ποιεῖ τὸ χριόμενον, οἷον τὸ μάρ- 
μαρον. ἘΞ, 411. Νέστωρ αὖ τότ᾽ ἔφι- 
ζε] Διατί ὁ Νέστωρ βασιλεὺς ὧν, τοῖς 
αὐτοῦ παισὶν ἐπιτέλλε, τὰ τῶν δούλων 
καὶ τῶν ὑπὸ χεῖρα ; φασὶν οὖν ὅτι ὡπλοὶ- 
κῶς καὶ ἀκενοδόξως τότε διέκειντο καὶ 
οὐκ ἔχοντες ἔπαρσιν. ἀλλαχοῦ δὲ καὶ 
θυγατέρες τῶν τοιούτων βασιλέων μετὰ 
ἰκείων χειρῶν ἔπλυναν τὰ ἱμάτια. ὥστε 
οὐκ ἦν αὐτοῖς εἰς ἀτιμίαν τὸ οὕτω ποιεῖν 
διὰ τὴν ἁπλότητα. ἘΣ). Οὖρος ᾿Αχαιῶν] 
Φύλαξ, ἐκ τοῦ ὅρος ὃ περιορισμός. εὐτυ- 
χία, βοήθεια, ἢ τερπνότης. Ἐ:. Ο. 412. 
Σκῆπτρον)] ᾿Απὸ τοῦ σκηρίπτω τὸ ἐπ- 
χκουμβίζω. ἘΣ. Ὑἵἷες ἀολλέες. Εἰς τὸ 
εὔδαιμον τοῦ οἴκου" οὐ γὰρ ὠνητοὶ οἱ 

περὶ τὸν Νέστορα, ἀλλ᾽ ὑπὸ τῶν παίδων 
ὑπηρετεῖται" εἰ δὲ μακαρίζομεν τοὺς ἐν 
ὑπηρεσίαις ἀνδραπόδων ὑπερέχοντας, ὅρα 
πῶς εὐδαιμονέστερος ὃ ὑπὸ τῶν υἱῶν θε- 
ραπευόμενος. Ὁ, ᾿Αολλέες Ἔκ τοῦ α, 
ὰ -“ ἣ -“ Ν Ὁ ξὴ Χ ὁ δηλοῖ τὸ ὁμοῦ, καὶ τοῦ εἷλῶ τὸ συσ- 
τρέφω, εἱλέες" καὶ τροπῇ τοῦ ε εἰς ο, 
τοῦ ι εἰς λ' ἢ τροπὴ τοῦ ι εἰς ν, τοῦ δὲ 

εἰς Ἃ διὰ τοῦ ἑτέρου Δ. Ε. 4τ6. 
417. ΤὨΐΘΓ ΠῸΒ νΘΥβιι15 1) πηαγο,, Ῥα], 
ἸηβθΥίι5 δύ Πἰὸ : Αὐτὰρ ἐπεί ῥ᾽ ἤγερθεν 

͵ὔ ὁμηγερέες τε γένοντο. 418. Καρπαλί- 
μως.} ἹΚραιπνὸς, κραιπνάλιμος, καὶ ἐξ 
αὐτοῦ καρπαλίμως. Ἐ. Ἡδέως ἄγαν. 
εὐφραίνεται γὰρ ὃ πρεσβύτης ἐπιτάττων 
ἕκαστα τοῖς παισίν. Ο. ᾿Ἐέλδωρ] ᾿Απὸ 

-᾿ἰἷ ν΄. Ἀ 7 [ ἢ .] τοῦ ἐλὼ τὸ προκρίνω, ἐλωρ, καὶ κατὰ 
πλεονασμὸν τοῦ ὃ, ἐέλδωρ. Ἐ. 450. 
Θεοῦ ἐς δαῖτα] Τοῦ Ποσειδῶνος. Ο. 
Θαλεῖαν} Τὴν ποιοῦσαν θάλλειν τὸν θύ- 
οντα καὶ χαίρειν. οὐ γὰρ μάτην θύει, 
5» ἘΠ Η “" Ν ,ὔ ἀλλὰ ὥστε βοηθεῖσθαι καὶ φυλάττεσϑαι 

ὁ (οῃἤαίζαμ) νἱἀοίανγ μος ΒΟΠΟἸ πὴ οχ γᾶν. Ἰδοῖ. πυπτϊα ἴῃ απ ἐκάθευδε ΡΓῸ καί εῦδε 
δ. Νιμάοῦ. ἀρ. Δ11.), οἵ χἱοββὰ ὁ Νέστωρ. Νῖδὶ ροξίι5 ρα ἀοϊομα οδὶ βίαϊα Γρ. 
ὍΤΤΜ. 

Ω 2 
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ἀλλά γ᾽ ὁ μὲν πεδιονδ᾽ ἐπὶ βοῦν ἴτω, ὄφρα τάχιστα 

ἔλθησιν, ἐλάση δὲ βοῶν ἐπιβουκόλος ἀνήρ. 

ἐς δ᾽ ἐπὶ ̓ Τηλεμάχου μεγαθύμου νὴ γηὼ μέλωιναν 

πάντας ἰὼν ἑτάρους ἀγέτω, λιπέτω δὲ δύ᾽ οἴους" 

εὶς δ᾽ αὖ χρυσοχόον Λαέρκεα δεῦρο κελέσθω 425 
ἐλθεῖν, ὄφρα βοὸς χρυσὸν κέρασιν περιχεύι. 
οἱ δ᾽ ἄλλοι μένετ' αὐτοῦ ὠολλέες" εἴπωτε δ᾽ εἴσω 

διμιωῆσιν κατὰ δώματ' ἀγακλυτὰ δαῖτα πένεσθαι, 

ἐὸρ ὡς τε, ζύλω τ᾽ ἀμφὶ, καὶ ἀγλαὸν οἰσέμεν ὕδωρ. 

ὩΣ ἐφαθ᾽" ὁ ἱ δ᾽ ὥρω πάντες ἐποίπνυον' ἤλθε μὲν ἂρ βοῦς 439. 

ἐκ πεδι ἰου, Ἂν δὲ θοης παρὼ γηὸς εἰσης 

Τηλεμάχου ἕταροι μεγαλήτορος" ηλθε δὲ χωλκεὺς, 

ὅπλ᾽ ἐν , χερσὶν ἔχων χωλκήϊα, πείρατα τέχνης, 

ὥκμονά ΤΕ» σφύραν τ΄, εὐποίητόν τε πυρώγρην, 

οἷσίν τε χρυσὸν εἰργάζετο ἦλθε Ψ ᾿Αθήνη, 435. 
ἱρῶν ἀντιόωσω" Ὑέ, Ἂν δ᾽ ἱππηλάτα Νέστω β “ β β 
χρυσὸν ἐδωχ᾽" 

424. δὲ οἰ Η. 

435. Γεργάζετο. 
ροίατ᾽ Ν. 10. Ειδοῦσα. 

παρὰ τοῦ ᾧ θύει. Ἐ. 422. "Ελθῃσιν 
ἐπιβουκόλος ἀνήρ] ᾿Επὶ τούτῳ, ἤτοι σὺν 
τῷ ἀποστελλομένῳ. τὸ γὰρ ἐλαύνειν οὐκ 
ἐπὶ βασιλεῖ ἁρμόζει. διὸ πρόσκειται τὸ 
Ἔλάσῃ δὲ βοῶν ἐπιβουκόλος ἀνήρ. Εἰ. Ω, 
424. Πάντας ἰὼν ἑτάρους] Ἑλληνικω- 

τέρως, ἵνα κάκεϊνοι τῶν ἱερῶν μετασχῶ- 
σι. 9. 425. Χρυσοχόον Λαέρκεω) Τι- 
γὲς τὸ λαέρκεα φασὶν ὄνομα κύριον, τινὲς 

δὲ ἐπίθετον παρὰ τὸ ἐπαρκεῖν τοῖς λαοῖς. 

ἘΣ, 427. Εἴπατε δ᾽ εἴσω] ᾿Αριστοφά- 
γῆς τὸ εἴπατε δ᾽ εἴσω ἀντὶ τοῦ εἰσαγγεί- 
λατε. Ὁ, 430. Ἔποίπνυον)] Μετὰ 
σπουδῆς ἦρχον (507. ἤρχοντο)" πονύω 
ποπνύω, καὶ ποιπνύω. Ἐ). 431. Νηὺς 
ἐΐσης] ἸΙσοτοίχου, ἰσοπλεύρου, οὐχ, ἕτε- 

ρυῤῥεποῦς. Ε. 432. Ἦλθε δὲ χαλκεύς] 
[ 

Ἤτοι χρυσοχόος. τοῦτο δ᾽ εἴρηκεν, ὅτι 

425. Λαξβέρκεα. 
Ρἴτι5 οὐταΐ ροϑῖ 441. 566 ῬΌΒΗΡα ἴῃ ΤΠ ΔΓ. ΤΘΡΟΒΙταΒ Η. 

ὁ δ᾽ ἔπειτα βοὸς κέρασιν περίχευεν 
ἀσκήσας, Ἵν᾽ ἄγωλμω θεὰ κεχώροιτο ἰδοῦσω. 

427. βείπατε. 420. ϑοιῖ- Ι 
ὍΔ ΤΙ ἐξίσης.. 

438. κεχάροιτο ἃ τῇ. ΡὈΓ. κεχωροίωτο ΘΧ Θηηθηά. Η. κεχῴωσ. ̓ 

θέ αὑτοῖς χρῆται ἐργαλείοις ὅ,τε χαλ- Ι 

κεύς τε καὶ ὃ χρυσοχόος. ΚΑ Ὑν ο᾽ χρυσο- Ι 

χόος" ἀπὸ γὰρ τοῦ πρώτου φανέντος, με- ἱ 

τάλλου πάντας τοὺς δημιουργοὺς οὕτας. 

ἐκάλουν, ὡς καὶ τὸν Ἥφαιστον, Ὃν ἄρα, 

χαλκεὺς Ἥφαιστος ἐποίησεν {. 7 

409.). Θ. 433. Ὅπλ᾽ ἐν χερσὶν ἔχων} 
Οὐδὲν γὰρ ὄφελος ἐπίστασθαι μὲν, , 

ἔχειν δ᾽ ἐργαλεῖα. 9. Ἔργα (δῖα ῥΙῸ, 
ὅπλα)] Τὰ ἐργαλεῖα. Ψα]ο. 6. δηΐ. 

43 5. Οἷσίν τε χρυσὸν εἰργάζετο] ὦ 
δὲ ἦν ταῦτα ; δηλονότι εἷς ἐχώνευον. » θὴ 

Ἤτοι τοῖς προειρημένοις, ἄκμονι, σφύρ 

πυράγρᾳ᾽ ἢ καὶ οἷς, τὸν χρυσὸν ́  εἰργά: 
ζετο. Ω. 438. Ἵν ἄγαλμα θεά] ' 
Ἡμεῖς μὲν ἄγαλμα τὸ ξόανον, ὌΜΝ 
δὲ πᾶν δῶρον ὃ βλέπει τις καὶ χαΐρ 
καὶ ἐφ᾽ ᾧ ἀγάλλεται, ἄγαλμά φησί 

. ͵ 
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βοῦν δ᾽ ἀγέτην κεράων Στρατίος καὶ δῖος ᾿Εχέφρων' 
χέρνιβα δέ σφ᾽ Αρητος ἐν ἀνθεμόεντι λέβητι 449 
ἤλυθεν ἐκ θωλάμοιο φέρων" ἑτέρη δ᾽ ἔχεν οὐλὰς 
ἐν κωνέῳ" πέλεκυν δὲ μενεπτόλεμος Θρασυμήδης 
ὀξὺν ἔχων ἐν χειρὶ παρίστατο, βοῦν ἐπικόψων. 
Περσεὺς δ᾽ ὠμνίον εἶχε γέρων δ᾽ ἱππηλάτα Νέστωρ 

430. δῖβος. 444. ἀμνίον] αἵμνιον Ἰαρὶε᾽ ΑΡΟΙΟάοτιιβ, δάμνιον ΝΙΊΘΔη- 
ἀογ οἵ ΤΠ θοάου 8 οὐ ῬΟυβΊΠ]Πιι5 ΗΠ Θγαργίπίιβ, 4} 5θγγατὶ νοοθπι αἷξ δριυά 

ΡΟΙΒ. ὌΧ Η. 

Ε. 44ο. ᾿Ανθεμόεντι] Τῷ ἀνθηρῷ ἐν 
ᾧ τις ἥδεται διὰ τῆς θέας" ἢ ἀνθεμόεντι 

τῷ ποικίλῳ, διὰ τὰ ἐντετορνευμένα αὐτῷ 
ἐπιτερπῆ ἢ ἀνθεμόεντι τῷ ἀναθεματικῷ 
τῷ ὡς ἀνάθημα κειμένῳ. Ἐ;. 9, Λέ- 
βητι] Λέβης γὰρ ὃ ξέστης ἀφ᾽ οὗ λεί- 
βεται τὸ ὕδωρ' λέγεται καὶ τὸ χέρνιβον 
εἰς ὃ λείβεται τὸ ὕδωρ. Ἐ. Λέβης μὲν 
νῦν τὸ καθ᾽ ἡμᾶς χέρνιβον" πρόχοος δὲ 

ἐξ οὗ ἐπιχεῖται τὸ ὕδωρ, ὃ νῦν χέρνιβα 
προσαγορεύει, ἵνα νοῶμεν ἐν τῷ λέβητι 
κεῖσθαι τὸν πρόχοον, οὐκ αὐτὸ τὸ ὕδωρ. 
ῷ. 44:1. Ἑτέρῃ δ᾽ ἔχεν οὐλάς] Οὐλαὶ 
καὶ οὐλοχύται τὸ αὐτό. λέγονται δὲ τὰ 
προθύματα' ἐμίγνυον γὰρ κριθὰς καὶ 
ἅλατα χυτῷ ἢ ὕδατι ἢ οἴνῳ, καὶ ἔθυον 
αὐτὰ πρὸ τοῦ ἱερείου, εἶτα τὸ ἱερεῖον. 

τινὲς δὲ οὐλοχύτας λέγουσι τὰ ἀγγεῖα ἐν 
οἷς εἰσιν αἱ κριθαὶ αἵτινες οὐλαὶ ἐκαλοῦν- 
τὸ. κριθὰς δὲ ἐνέβαλον τοῖς θύμασι χά- 
βιν εὐφορίας καρπῶν τῶν ἐκ γῆς, ἢ πρὸς 
ἀνάμνησιν τῆς ἀρχαίας τροφῆς" λέγουσι 

γὰρ, δίκην ἀγρίων ζώων καὶ ἀλόγων ἔζων 
τὸ παλαιὸν οἱ ἄνθρωποι, διὰ τὸ σῖτον μὴ 
εἶναι μήδ᾽ ἄλλο τι οἰκεῖον τοῖς ἀνθρώ- 
ποις, βοτάνας δὲ καὶ ἄκρα δένδρων ἤσθιον. 
εἶτα ἐφάνη ἡ κριθὴ ἐξ ἧς διεκρίθησαν καὶ 
διεχωρίσθησαν οἱ ἄνθρωποι τῶν ἀλόγων 
ζώων κατὰ τὴν τροφήν. Ἐ. Ἤτοι 
ἐλαιοβρόχους κριθάς. 1Ὁ. νυϊρ. 442. 
Μενεπτόλεμος Θρασυμήδης. Οἰκείως τῶν 
μὲν ἄλλων τὰ ὀνόματα ψιλῶς ἐξήνεγκεν, 

Η]ογαργίηϊοβ. 

ἐπὶ δὲ τοῦ Θρασυμήδους ἐπιθέτῳ κέχρη- 
ε ΝΜ Ν 3.2 ται. ὡς καὶ ἐμπρόσθεν, Περσεὺς τ᾽ ᾽Αρη- 

τός τε καὶ ἀντίθεος Θρασυμήδης (414..). 
ἐστράτευται γὰρ ἤδη τῷ πατρὶ, καὶ τὸ 
ἀνδρειότατον αὐτῷ μέρος τῆς διακονίας 
προστέτακται. ὦ. 443. Χερσί] Ἕνι- 
κῶς χειρὶ, αἱ ᾿Αριστάρχου. Ἠ 41]. 444. 
Περσεὺς δ᾽ ἀμνίον εἶχε. Τὸ αἱματοδό- 
χον ἀγγεῖον. καὶ γίνεται ἀπὸ τοῦ αἷμα 

ε 7 δ χα Ἅ). πὰ - Ἃ ιν - αἱμνίον καὶ ἀμνίον" (1η5. ἢ) ἀπὸ τοῦ αἁ 
στερητικοῦ μορίου, καὶ τοῦ μένος ἡ ψυ- 

7 χικὴ προθυμία, ἤτοι ἀμένιον, τὸ στερί- 
σκον τοῦ μένους τὸ ζῶον καὶ τὸ αἷμα αὐ- 

-Ὁ ᾿᾿ τοῦ δεχόμενον ἤτοι τὴν ζωτικὴν δύναμιν. 
» Ν, -“ “ Ε] ͵7ὔ ε .-.7 ἐστι δὲ τῶν ἅπαξ εἰρημένων ἡ λέξις. 
“ ὰ Αλλοι δὲ μικρὸν μαχαιρίδιον, ὃ καὶ σφά- 
γιον καλοῦσιν οἱ ᾿Αττικοί. Ἐ;, ᾿Αγγεῖον 

π σ ὦν . -ε ,ὔ γὰ 7 εἰς ὁ τὸ αἰμῶ τοῦ ἱερείου ἐδέχοντο. Ζη- 
γνόδοτος δὲ ἐν ταῖς ἀπὸ τοῦδε γλώσσαις 
τίθησι τὴν λέξιν ἅπαξ δὲ ἐνταῦθα 
παρ Ὁμήρῳ ἡ λέξις. ᾿Αμνίον τὸ ἀγ- 
γεῖον τοῦ ὑποσφάγματος, ὡς πηνίον. 
Κρῆτες αἵμνιον αὐτὸ φασί." Νίκανδρος 
δὲ καὶ Θεοδωρίδας ἀπὸ τοῦ δώμνασθαι 

᾽ὔ 3 ’ ,ὔ προφέρονται ἀσυνδέτως δάμνιον. Πορ- 
σίαλος (Πόρσιλος Ἐλιϑῖ.) δὲ ὁ Ἵερα- 
πύτνιος παρὰ “Ἱεραπυτνίοις ἔτι σώζε- 

Ν Ν ΄ . σθαι τὴν φωνὴν αἵμνιον, δασέως μετὰ 
τοῦ , κατ᾽ ἀρχὴν προφερομένην 5 παρὰ ν᾽ ᾿ 
τὸ αἷμα. καὶ ᾿Απολλόδωρος ' φησι, ὡς 
εἰκὸς ἣν παρὰ τῷ ποιητῇ οὕτως αὐτὸ 
φέρεσθαι, ὑπὸ δέ τινων περιῃρῆσθαι τὸ 

᾿ΘΡΟΥ ΘΥΤΌΤΘῺΙ ΤΟΥΔῚ δώρενιον ῬΟΥΒΟΠῚ5 οχ Η δι]. τοξοσὶ ἈΡα ΗἸΘγαρΡν ὨΪΟ5 βοῦν αΐδηι 
[αἶδδο. Ψ]ά. οἱ Επβδία . ΒΌΤΤΥΜ. 

ΓΡοβυῖν Ἡοναι5. ἰπίου [γαρτηθηΐα τῶν ᾿Εσυμολογικῶν ΨΟΥΒῚΒ ἤπ6Π], ΟΧ Εππδίδιμϊο, 
ἀρυνὰ απ το ]ὶι5 ἰϊὰ : ὡς εἰκὸς καὶ παρὰ τῷ ποιητῇ αὕτως αὐτὸ προφέρεσθαι (οἵ, ποῖ. 
ἃ α΄. .8.) ΒΌΤΤΜ. 
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χέρνιβά τ᾽ οὐλοχύτας τε κατήρχετο πολλὼ δ᾽ ᾿Αθήνη 
εὔχετ᾽ ἀπωρχόμενος, κεφαλής τρίχας εν πυρὶ βάλλων. 

ΠῈΒ. 11Π1Ὲ 

Αὐτὰρ ἐπεί ῥ᾽ εὔξαντο, καὶ οὐλοχύτως προβάλοντο, 
αὐτίκα Νέστορος. υἱὸς, ὑπέρθυμος Θρασυμήδης, 

ἤλασεν ἄγχι στάς" 

αὐχενίους, λῦσεν δὲ βοὸς μένος" 

πέλεκυς δ᾽ ἀπέκο 

θυγατέρες τε, γυοί τε, καὶ αἰδοίη παράκοιτις 

Νέστορος, Εὐρυδι ἐκῆ, πρέσβα Κλυμένοιο θυγατρῶν. 

οἱ μὲν ἔπειτ᾽ ἀνελόντες ἀπὸ χθονὸς εὐρυοδείης 

ἔσιχον᾽ ἀτὰρ σφάξεν Πεισίστρατος, ὄρχαμος ἀνδρῶν. 

τῆς δ᾽ ἐπεὶ ἐκ μέλαν αἱμοο ῥύη, λίπε δ᾽ ὀστέω θυμὸς, 

αἶψ ὥρα μα διέχευαν' ἄφαρ δ 

πάντω κατὼ μοῖραν, κωτώ τε κνίσση ἐκάλυψαν, 

445. πολλὰ δ᾽ παλλάδ᾽ Η. 
οπτας Η. 

.. Ἑἰς τοῦτο δὲ πρῶτον αἷμα δεχό- 
μενοι τοῖς βωμοῖς ἐπιχέουσιν, ἀμένιόν τι 
ὃν, ὅ ἐστι στερητικὸν τοῦ μένους ἤτοι 
τῆς ψυχῆς. ᾿Αττικοὶ δὲ σφάγιον αὐτὸ 

καλοῦσιν. Ο. ΟΝ Ψψυ]ρ. εὐ ΡΟΙΒ. 
445. Χέρνιβά τ᾽ οὐλοχύτας τε κατ- 
ἤρχετο] Χερνίβων καὶ οὐλῶν πρῶτος ἢρ- 

χε: ψυϊρ. Ρα]. Ἰῃΐου ᾿1ηθᾶ8 : ̓Αν- 
τίπτωσις τῶν ὀλοχυτῶν. οἴ ἴῃ ΠηγΔΥ- 

ση6: ἢ ἀπὸ τῶν χερνίβων εἰς τὰς οὐ- 

λοχύτας. Τῶν χερνίβων καὶ οὐλοχυτῶν. 
Τὸ ἀπὸ τῶν χερνίβων περιραίνειν τῷ ἱε- 
ρείῳ καὶ τὰς κριθὰς προβάλλειν κατάρ- 

χεσθαι ἐκάλουν οἱ παλαιοί. Ῥαὶ. Ω. ΠΕ. 
450. Αὐχενίους λύσε.] Αὐχενίους προσ- 

έθετο διὰ τὸ καὶ εἰς τοὺς ἀστρωγάλους 

εἶναι τένοντας. πάντα δὲ τὰ διατετα- 

μένα νεῦρα τένοντας καλεῖ ὁ Ὅμηρος. ΕἸ. 
ο! Ὀλόλυξα».] Μετὰ βοῆς ηὔξαντο" 

τὸν γὰρ ὀλολυγμὸν Ὅμηρος γυναικείαν 

εὐχὴν λέγει. Ε. 453. ᾿Ανελόντες. 
Δηλοῖ τὸ ἄνω ἑλόντες. ἐκ τούτου δὲ τὸ 
αὖ ἐρύσαντες (ὦ. ἀνεῤῥύσαντες) δηλοῦ- 
ται. Β. Ο. ᾿Ανίσχοντες ΑΤΙΒΔΓΟΠΙΙΒ. 
Ἴερε ἀνέχοντες. ΡΟ 5. ΝΙΒΙ 6χ- 

Ρ᾽Ιοανῖς ἔοτίθ 119 νοῦθο Ἡοπλοῖ- 

445 

εξ τένοντως 

οἱ δ᾽ ὀλόλυξαν 459 

ἣ 455 
εκ μηρίω τάμινον 

εὐρυδίκη 

452. Ἐὐρυδίκη] εὐρυκίδη Η. 456. δ 

ΟΠ] ἀνελόντες ΑΥδίατο 58. Ναιη 
ΥἹΧ Ραΐο ΘἰΠΔ ἤπηχῖ886. ἀνέχοντες, 
ἔσχον. (Ὠδηαιιᾶηη ἴῃ ΔηΠ 115 οὔτ᾿ 
ἴδπι να]. 56}Π0}]. οαἸτς. ἀνέχοντες ῃΐσ 
ΡΙῸ Ἰδιηπιαΐδ εδὲ: ΑΝΈΧΟΝΤΕΣ: ] 
κουφίσαντες. ρα οχ 86 1088 ΘΧ. 

ΡΙἸοδίοπθ ἀρράᾶγθγθ ρυῖο ΒρμιαΪπιας 
{Ππ 6586 ΡΙῸ ΛΝΈΛΟΝΤΕΣ. Ἐῤ- Ι 
ρυοδείης.ἢ Διὰ τὸ ( Διατί) μικρὸν μέρος | 
τῆς γῆς φησι, ἀπὸ χθονὸς εὐρυοδείης" οὐκ ἣ 

ἄν τὴν ὅλην γῆν λέγει εὐρυοδείην, ἀλλὰ ὁ 
τὸ κοινὸν τῆς γῆς ὕνομα ΛΑΒΝΣ καὶ ΕῚ Ι 
θετὸν χαρίζει τῷ μικρῷ αὐτῆς μέρει. " 
454. Σφάξεν Πεισίστρατος. Ὁ 
Θρασυμήδης μετὰ πελέκυος (510) γαφέ! 
τὰ νεῦρα καὶ τὸ ὀστοῦν, πε ΟΝ 
δὲ παντελῶς ἀπέκοψε τὴν κεφαλήν. Β, 
455. Λίπε δ᾽ ὀστέα θυμός) Ἢ ζωτιὴ 
δύναμις. ἐν τοῖς ὀστέοις ἔστι γὰρ δύνα- ὦ 

μιις ζωτική. ΒΕ. 450. Διέχευαν] Δι᾿ 
έκοψαν ἢ ἢ ἀνέπτυξαν, ὅλα διεμέλισαν τὰ 
μηρία (Δ μέρη ὃ). τῇ κνίσσηῃ μὺ ὦ 
ἐπὶ τοῖς μηρίοις θέντες. ἕν ἄνωθεν καὶ ἕ 

κάτωθεν, τῶν λοιπῶν μερῶν ἀήμ 
ἘΣ “ΕΠ μέρη καὶ μέρη διέτμαγον δια- 
σχίσαντες τὴν συνέχειαν. ΤΠ. 457. 
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δίπτυχα ποιήσαντες, ἐπ᾿ αὐτῶν δ᾽ ὠμοθέτησαν. 
καῖε δ᾽ ἐπὶ σχίζης ὁ γέρων, ἐπὶ δ᾽ αἴθοπα οἶνον 
λεέϊβε" νέοι δὲ παρ᾽ αὐτὸν ἔχον πεμπώβολω χερσίν. 
αὐτὼρ ἐπεὶ κωτὰ μῆρ᾽ ἐκάη, καὶ σπλάγχν᾽ ἐπάσαντο, 
μίστυλλόν τ᾽ ἄρω τάλλω, καὶ ἀμφ᾽ ὀβελοῖσιν ἔπειραν, 

119 

46ο 

"»΄ Ὑ » ᾿᾿ 3 Ἂν 3 Ν 3, ὥπτων δ᾽, οὐκιροπόρους ὀ(βελοὺς ἐν χερσὶν ἔχοντες. 
ν» 

Τόφρω δὲ Τηλέμωχον λοῦσεν κωλὴ Πολυκάστη, 
Νέστορος ὁπλοτάτη θυγάτηρ Νηληϊάδωο. : 465 , " 9 Ν 2 "δ. ὩΣ δ, φυτῶρ ἔπει λουσὲν τε, καὶ ἐχρίσεν λίπ ἐλαίω, 
ἀμφὶ δέ μὲν φῶρος κωλὸν βάλεν ἠδὲ χιτῶνα, 
2, ΝΜ 9 Ψ 4 " 7 ε »" ἐκ δὶ ἀσαμίνθου βη, δέμας ἀθανάτοισιν ὁμοῖος" 

450. Βοῖνον. 

Κατὰ μοῖραν] Πρεπόντως. Β. Ἐνδε- 
χομένως. Ἐ. Κατὰ μέρη διεῖλον. Ο. 
Κατά τε κνίσσῃ ἐκάλυψαν) Πιμελῇ τῇ 
τὴν κνίσσαν ἐκπεμιπούσῃ" κνίσσα γὰρ ἢ 
ὀσμὴ τῆς πιμελῆς ἡ συνανερχομένη τῷ 
καπνῷ. Εἰ, 48, Ἔπ᾽ αὐτῶν δ᾽ ὠμοθέ. 
τησαν] ᾿Επὶ τῶν βωμῶν ὠμὰ ἔθηκαν μὴ 
εἰς πῦρ βληθέντα. Ἐ. 46ο. Πεμπώ- 
βυλα] Πεμπώβολα τὰ ἐκ μιᾶς λαβῆς 
πέντε ὀβελίσκους ἔχοντα ὡς ἡ τρίαινα 
τοῦ Ποσειδῶνος. Β. Ε, Ω, 462. ΜΙ- 
στυλλον ) ̓Απὸ τοῦ μεῖον, τὸ ἔλαττον, γί- 
τῶι μιστύλλω ῥῆμα, τὸ κατὰ μικρὸν 
τέμνω τι Ἐνταῦθα τὴν κατὰ λεπτὸν 
πατομὴν μιμεῖται ὃ ποιητὴς τῇ κατακε- 
μμένῃ φράσει τῶν λέξεων. Β,. Ο, 
63. ᾿Ακροπόρους] Οξεῖς. ὧν τὸ ἄκρον 
Ἰὰ τῶν περωμένωνΒ εὐχερῶς δίεισιν διὰ 
τὴν ὀξύτητα. νϊο. Τοὺς κατὰ ἄκρον 
τείροντας καὶ κεντῶντας. Β. Ο, Τοὺς 
ἔκρως ἢ λίαν ὀξεῖς πόρους ἔχοντας, ἢ τοὺς 
ἵκρως πείροντας. ΕἸ. 464. ὙἩόφρα δὲ 
[ηλέμαχον λοῦσεν καλὴ Πολυκάστη] 
τι ὑπὸ παρθένων ἔθος ἦν τοὺς ἥρωας 

Ἔ ΒοΥ, σῶν πειρομένων. ΒΌΤΤΜ. 

463. ἐν οπλτ Η. 

λούεσθαι, πρὸς τὰ παρὰ τῆς Ἥβης Ἀ 
λούει γὰρ καὶ ᾿Αθηνᾷ τὸν ἔΑρεα ὡς παρ- 
θένος. πῶς οὖν διὰ τῶν ἀθετουμένων 
ε “ “ Ηρακλεῖ συνοικεῖ; Ω, 466. Ἔχρισε 
λίπ᾽ ἐλαίῳ] ᾿Ἐχρίοντο ἐλαίῳ μετὰ τὸ 
λουθῆναι" διότι τὸ ἀνθρώπινον σῶμα σομ- 
φόν ἐστι καὶ ἡραιωμένον" καὶ ποτὲ μὲν 
ὑγραίνεται, ποτὲ δὲ ξηραίνεται ὡς τοῦ 
ε ον, , πνν ΄ 9 ε ,, ὑγροῦ ἐξερχομένου δι’ ἱδρώτων ὑγραίνε- 

Ἃ 7 ΕῚ -Ὁ , - - ται δὲ πάλιν ἐν τῇ θέρμῃ τοῦ λουτροῦ 
δ ὴΝ ͵ »- , Ν ᾷᾶᾷΪ , αΦ' δ ΄ καὶ ἀνοίγεται" τότε δὲ ἐχρίοντο τῷ ἐλαίῳ 

--ὠν ὡς γλισχρῷ ὄντι καὶ κωλύοντι τὸ ὑγρὸν 
9 9 3 7 Ν Ἀ ν᾿ Ν ἐξέρχεσθαι. ἐμφράττει, γὰρ τὰς ὀπὰς 
τὰς τοῦ σώματος, καὶ συνίστησιν αὐτό. 
Ε. 467. ᾿Αμφὶ δέ μιν φάρος] Ἔν τῇ 
λεκάνῃ ἐνεδύοντο διὰ τὸ αἰδεῖσθαι. ἢ 
» Ἢ τ . Ν “ ἀδιαφόρως εἶπεν, καὶ ἄλλως τὸ πρῶτον 
εἰπε δεύτερον, ὡς τὸ, Οὐδ᾽ ἀπέλυσε θύγα- 

Ν » 5 ΄ “ΙΝ ] ΄ τρα καὶ οὐκ ἀπεδέξατ᾽ ἄποινα (1]. α΄. 
95.})» τὸ πρῶτον εἰπὼν δεύτερον. Β. ΕἸ. 
468. ᾿Εκ ῥ᾽ ἀσαμίνθου) ᾿Ασάώμινθος ση- 
μαΐνει καὶ τὸν πτύελον, καὶ τὴν λεκάνην, 
καὶ τὸν λουτρὸν (, λουτρῶνα) περὶ οὗ 
γῦν λέγει. Β. ᾿Ασαμίνθου] ᾿Απὸ τοῦ 

Δ Ἥβης Ἰϊϊτοτα πια)αβοι]ὰ βου ρδὶ, αἱ 5ἰξ, αὐ διὐθηερίνονυ θογιιηὶ ψιία ζαοὶξ Ηοῦο: αἰ- αἴσυπν 1]. ε΄. ὁο 5. αδὶ Μαγίθην ἢΠ1ὰ Ἰαναὶ, 
886 αὕτη. Ποίηάο οἱ ἀθετούμενοι βιιαΐ δὰξ γὸ 

ἈΡρᾶγοῦ ἰρίτουν οχ ῥτὸ ᾿Αθηνξ Ἰοσομ μη 
ΓΒ Ἁ]Ἰα οἵ δι τοῖι5 Ἰοοὰ5 ὧς Ηδύοοϊο ἴῃ Ὀδοτὶς λ΄, ὅοτ. 544. αὐ] νἱὰ, Ἐπδί. οἵ ποβίγᾳ β080]. δὰ λ΄. 5ύϑ. οι. ύοᾳφ. ΒΌΤΤΜ, 
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Ἂ, ΓΜ “ Φ. στῶν φΦχ Ἂ ον ΄ »“» 

σαρ δ᾽ ἄρω Νέστορ ἰὼν κατ᾽ ἀρ ἕζετο, σοιμενι λάων. 
« δ᾽ ᾽ Ν᾿ ΤῊΝ ἐδ 16 ΄ ᾿ ΡῊΝ 

Οἱ δ᾽ ἐπεὶ ὠὡπτήσων κρε υὑπερτερώ, Κῶ! ἐρυσῶντο, 

δαίνυνθ᾽ ἑζόμενοι" επὶ δ᾽ ἀνέρες ἐσθλοὶ ὄροντο, 

οἶνον ἐνοινοχοεῦντες ἐνὶ χρυσέοις δεπάεσσιν. 
" 

δι νἪ ᾽ Ν » ᾿, 7 9 5 Ψ, 

αὐτὰρ ἐπεὶ πόσιος Κῶὶι ἐδητύος εξ ἐρον ἕντο, 
.-- Ἀ ᾿, κ᾿ ΄ ε 7 μὴ 

τόισι δὲ μύθων ἥρχε Τερήνιος ἐπποτῶ Νεστωρ᾽ 

Παῖδες ἐμοὶ, ἄγε, Τηλεμώχῳ καλλίτριχως ἵππους 478 

ζεύξαθ᾽ ὑφ᾽ ἅρματ᾽ ἄγοντες, ἵν πρήσσησιν ὁδοῖο. 

Ως ἔφαθ᾽: οἱ δ᾽ ἄρω τοῦ μάλα μὲν κλύον ἠδ᾽ ἐπίθοντο" 
2 9) ε Ἦς Ἢ ΕῚ ὦ 

καρπαλίμως δ᾽ ἔζευξαν ὑφ᾽ ἅρμασιν ὠκέως ἵππους. 

ἐν δὲ γυνὴ τωμίη σῖτον καὶ οἶνον ἔθηκεν, 

ὄψγω τε, οἵω ἔδουσι, διοτρεφέες βασιλῆες. 

ἀν δ᾽ ἄρω Τηλέμαχος περικωλλέω βήσατο δίφρον" 

πὰρ δ᾽ ἄρα Νεστορίδης Πεισίστρατος, ὄρχωμος ἀνδρῶν, 

ἐς δίφρον τ᾽ ἀνέβαινε, καὶ ἡνίω λώζετο χερσί; 

μάστιξεν δ᾽ ἐλάαν, τὼ δ᾽ οὐκ ἄκοντε πετέσθην Ἴ 
᾽ 7 ΄ Χ ᾽ “. ἃς ͵ 

ες πεδίον, λισετήν δὲ Πύλου αἰπὺ πτολίεθρον. 

470. βερύσαντο. 469. λαξῶν. 

οἶνον ἔνοι 5864 οἴ ᾿ς ρθινθηϊβϑοῦ, ε ἴῃ 

απο Προ 510 Ἰϑοῖϊο, οἶνον οἶνο χοεῦντες 115 5Β8η6 ΘΟὨΒΙἀθταησᾶ, 41 ἀς ἀϊραμπι- 

10. βοῖνον βοινοχοεῦντες. π10 βορβοι Η. ΡΟΙ5. 

πρήσσωσιν Υ. 470. βοῖνον. 

ΠΊΟΧ 494. Η. ἀέκοντε ν. 

ἄσις ὁ ῥὕπος" ἥτις μινύθει καὶ ἀφανίζει 

αὐτόν. Ε΄. 4066. Ποιμένα λαῶν] ΓΡ. 
7 

ποιμένι. Ῥα]. 470. Οἱ δ᾽ ἐπεὶ ὠπτη- 

σαν) Καλῶς ἀπὸ πάντων τῶν μερῶν τοῦ 
, 

ζώου κόπτοντες ἐκάλυπτον τὰ κεκομιμένω 
» - - ΄ "“ἷ » 

ἐν πιμελαῖς, μιᾶς κειμένης ἄνωθεν, ἄλλης 
ὰ , 

δὲ κάτωθεν᾽ ἃ καὶ δίπτυχα ὠνόμασαν, 
ν Ὑ ΒΕ, ἢ οὐδ ΕΝ 

καὶ ἔθυον αὐτὰ, ἐπεὶ οὐκ ἣν ολον παντε- 

λῶς θύειν διὰ τὸ καὶ αὐτοὺς μέλλειν εὐω- 
"-»" ΄-“ , ΄-ὉὮὉ 

χεῖσθαι ἐκ τοῦ θυομένου. ἔκοπτον γοῦν 

ἐξ ὅλων τῶν μερῶν ἵνα δοκῇ τὸ ὅλον θύε- 

σθαι καὶ μὴ νομίζηται ἣ θυσία κολοβή. 
" Χ ΄ 4 ΄ . 

τὰ δὲ σπλάγχνα ἤσθιον δεικνύντες ὅτι 
5 8.,...Ὁ » 7 5 , ῇ ζΖ 

ἐξ αὐτῶν ἐγκάτων ἐκ μέσης καρδίας θύ- 

ουσι τὸ θῦμα τοὺς θεοὺς τιμῶντες καὶ 
: 7 Ἐ Κ Ὁ. Ν Ψ' 

μετὰ προαιρέσεως. Ἐ. ἈΚρέ᾽ ὑπέρτερα] 
΄-ὉὋὩ Ε 

Τὰ ὑπεράνω τῶν ἀνθράκων. Β. Ἢ τὰ 

485 ' 
[ 

472... οἶνον ἐνοινοχοεῦντες} ϑογίρβεγαξ, 
οἱ τηπΐανς οἵ αἰζουιπι ε ογαϑιῖ, πδ΄ 

) 
ἐ 

476. πρήσσῃσιν] 
ε . 

484. ἄκοντε] ἀκοντε 516 Θα 6 πὶ πιᾶπιὶ Θὲ, 
᾿ Ἵ 

γωτικὰ ἢ τὰ ὑπεράνω πάντων ὡς μείζονα. 
κείμενα" ἢ τὰ ἔξω τοῦ ἱερείου πρὸς Ἵ 

τιδιαστολὴν τῶν τυθέντων. ἘΣ, ] 

0 Πα δα ὅς. 472. Οἶνον ἐνοινοχός ὶ 
εὔντες] Περίφρασις ὃ τρόπος καλεῖται. 

Ω. οὐἰνοχοεῦντες (516, ΠΟ ἐνοιν. 
Κιρνῶντες. Ψα]ρ,, οἀ. αηΐ, 475: Πα 

δες ἐμοὶ ἄγε] Σημείωσαι τὸ ἄγε πληθυὶ 

τικὸν πρὸς τὸ ζεύξατε. ἘΪ. 476 Ὁ 

πρήσσῃσιν ὁδοῖο] ᾿Ἐκ μεταφορᾶς τοῦ 
λασσίου πόρου" ἐπὶ γὰρ τῆς ξηρᾶς οὐ 
τέχει. ἀλλ᾽ ἐπεὶ ὃ ἐν ξηρᾷ ὁδεύων πέρα 

ἔχει τῆς ὁδοῦ, διὰ τὸ πέρας τῆς δῦ, 

φησὶ τὸ πρήσσησιν ἤτοι διέλθῃ, καὶ εἰς. 

πέρας ἔλθῃ τῆς ὁδοῦ καὶ περωτώσῃ αὐτήν. 

Ἐ:. ᾿Αττικῶς, ἔξωθεν τὸ μῆκος τῆς δδοῦ.. 

Β. 479. Ἐν] Γρ. ἄν. Ηα΄]. Ἔθη- 

. 

479. 

δ, 

480. 
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οἱ δὲ πανημέριοι σεῖον ζυγὸν ἀμφὶς ἔχοντες. 
Δύσετό τ᾽ ἠέλιος, σκιόωντό τε πᾶσαι ἀγυιαί. 

ἐς Φηρὰς δ᾽ ἵκοντο, Διοκλῆος ποτὶ δῶμα, 
υἱέος ᾿Ορσιλόχοιο, τὸν ᾿Αλφειὸς τέκε παῖδα. 
ἔνθα, δὲ νύκτ᾽ ἄεσαν" ὁ δὲ τοῖς πὰρ ζείνιω θῆκεν. 49ο 

ἊΣ, ς 5 Ημῶος δ᾽ ἠριγένεια φάνη ῥοδοδάκτυλος ἠὼς, 7] 9 3 ᾽ ᾽ ,. 6 9. 8 ἰππους τ᾽ εζεύγνυντ᾽, ἀνά θ ὥρματω ποικίλ᾽ ἔβαινον" 
ἐκ 

μάστιξεν δ᾽ ἐλάαν, τὼ δ᾽ οὐκ 
ζον δ᾽ ἐς πεδίον πυρηφόρον' ἔνθα δ᾽ ἔπειτα, 

486. σεῖον} θεῖον Ἡ. σεῖον ΟΠ Πβ γαῖιιβ5 οἵ 560}0]. δὰ 
"Ὁ. Β. ΡΟΒΞ. 10, ἀμφὶς] ἀμφὶ 
ἱόχοιο ἃ 1. ὈΥΓ. 56] τ ἴῃ σ᾿ Πυιιξαΐι!η ΟΧ 
Εν} ὁ δ᾽ ἄρα ξηνήϊα δῶκε Ἡ. δῶκεν ΡΙῸ 
γυντ᾽ Η. τε ζεύγνυντ᾽ ὙΥ, 493. ΡΙῸ 

εν} Τρ. ἔχευεν. Η41]. 486. Οἱ δὲ 
ανημέριοι] Ἔκ τοῦ παρακολουθοῦντος 
ὃ προηγούμενον ἐδήλωσεν, ὡς, Ἐπ’ ἐρετμὰ 
ὑζόμενοι λεύκαινον ὕδωρ (μ΄. 171.), 
ντὶ τοῦ ὥδευον. Ὁ, Σεῖον ζυγὸν] Παρ- 
κδοχικῶς ἀπὸ τοῦ παρεπομένου τὸ προ- 
γούμενον, ἀντὶ τοῦ ὥδευον. ΨῺ]ρ,. Σεῖον] 
ἤλαυνον, ἔθεον, συνεκδοχικῶς. ΕΣ. Οἱ 
Σ πανημέριοι σεῖον ζυγὸν} ᾿Αριστοφάνης 
ράφει, θεῖον, ἀντὶ τοῦ ἔτρεχον" εἶτα, 
»γὸν ἀμφιέχοντες. ὃ δὲ Καλλίστρατος 
ησὶ ὥσπερ ἐπὶ τῆς οὐριοδρομούσης νηὸς 
) τῆς εὐπλοίας ἐμφαίνεται, δια τὸ, Τῆς 
 πανημερίης τέταθ᾽ ἱστία ποντοπορού- 
ΝΕ ΟΔ΄. 11.), οὕτω καὶ ἐπὶ τοῦ συν- 
(οῦς δρόμου τῶν ἵππων τὴν ἀδιάλει- 
τὸν ἄνυσιν τῆς ὁδοῦ σημαίνει τὸ, σεῖον 
γόν. Ω. οἱ ὁχ ρᾳτί ΡΟΉ 8. οχ Η τ]. 
8, Ἐς Φηράς) Φηραὶ μὲν τῆς Λακω- 
ἧς, Φεραὶ δὲ τῆς Θεσσαλίας, Φαιαὶ 
ὍΥ, Φειαὶ) δὲ τῆς Ἤλιδος. Η τ]. Ο. 
'πὸς Λακωνικῆς ἢ τῆς Μεσηνίας. Εἰ. 
αὶ πόλις τὴς ἑλῶν (Ἠλείων ρῆηι. 
ἅγἢ.} Μεσηνίας. οἱ δὲ τῆς Λακωνικῆς. 

ἰ6}30]. δὰ 1], ε΄. 542. ἴπι οοά. ΓΓοινη]οὶ. 
; φοῦ «ς. Ὠρίμάο εἰϊαϊ οχ ΘΔ. φ΄. 

5 ἊΜ ψΨ' Ν 5 7 9 7 ἐλασῶν προθύροιο, καὶ αἰθούσης ἐριδούπου" 
4 ". 

ὥκοντε πετέσθην. 

405 

ζ΄. 83. ϑίταθο 1]. ᾿. 
ΟΧ Υάδιγα ἢ. 480. ᾿Ορσιλόχοιο] ὀρτι- 
Θιηρης. Η. 49.ο. ὃ δὲ τοῖς πὰρ ξείνια θῆ- 
θῆκεν. 492. τ᾽ ἐζεύγνυντ᾽ τε ζεύ- 
ΓΒ115 ΟἸ {1 Η]. πποϊηῖ5 ἱποϊαά τ ὙΥ. 

Ψυὶρ. 480. “Ὑἱέος ᾿Ορτιλόχοιο] Ἐν- 
τεῦθεν Ζηνόδοτος ἐν ᾿Ιλιάδ, (ε΄. 540.) 
ἔγραφε, Κρίθων ᾿Ορτίλοχός τε. ἔστι γὰρ 
Ὀρτίλοχος μὲν ᾿Αλφείου (5ῖο, ρΘη- 
ἀσιο, ΘΧ υἰτόαιθ οο04.), τούτου δὲ 
Διοκλῆς, Διοκλέους δὲ Κρίθων καὶ Ὀρτί- 
λοχὸς (Ηδι]. Κρήθων καὶ Ὀρσίλοχος Ἶ.) 
ῷ. Ηδι]. Τὸν ᾿Αλφεῖος τέκε] ᾽Αλ- 
φεῖος (516) ὁ διερχόμενος μέσον τῆς θα- 
λάσσης ποταμὸς Ἤλιδος καὶ ἀπερχόμενος 
εἰς τὴν ᾿Δρέθουσαν πηγὴν τῆς Σικελίας 
καὶ εἰσβάλλων εἰς αὐτήν. ἰᾶται δ᾽ οὗτος 
τοὺς κατ᾽ ἐγχώριον διάλεκτον ἀλφοὺς ἡ 
ἤτοι λελωβημένους, ἣν νόσον ἱερὰν ἡμεῖς 
καλοῦμεν. Ε΄. 40ο. Νύκτ᾽ ἄεσαν 
Συνέσταλται τὸ α᾿ ἀλλαχοῦ δὲ, Νύκτα 
μὲν ἀέσαμεν (γ΄. 151.). Ω. Νύκτα 
ἕσαν] Γρ. ἄεσαν ἀντὶ τοῦ ἀνεπαύσαντο, 
ἐκοιμήθησαν. Οοά. νά, ὋὉ δ᾽ ἄρα 
ξηνήϊα δῶκε] Γρ. ὁ δὲ τοῖς, ξείνια θῆκεν. 
Ηλι]. 493. Ἔκ δ᾽ ἔλασαν προθύροιο 
καὶ αἰθούσης ἐριδούπου. ΠΣ νρύϑβιιβ 
ἴῃ Ῥα]. τηαυρίηϊ ἰαπίιν ἃὉ ἀ]Ϊὰ 
τηδηῖι ΔΙ ἢ 1 π|5 οϑῖ, Β'η6 βίσῃο ἰηβοι- 

Κρήθωνα «: Ὀρφσίλογχζόν σε. καὶ ἐν ᾿Οδυσσείᾳ 
16. ᾿Ἦορτιλόχον. Ιῃ ΠΙδᾶθ ἰὰπιθ σ ἴῃ τ' 546. 547. τηνι ανὶς ταδμτς βοοιπα οἷπ5 ΜΒ. Τὰ αἴγοηιιο Οαἄνϑδβοθδ Ισοο ὁ΄. 18}. φ΄. τό. τ τ Θοῃδίδηίου Πα θοὶ Η Υ] οἰ ἈΠ 15. 

ΟΣ. 1. 

ΡΟΙΒ. : 

Ἀ 
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Ἢ «Ὁ. Ὁ Ν ΓΝ, δή, Ὁ « 

ἦνον ὁδόν" τοῖον γὼρ ὑπέκφερον ὠκέες ἱπῆοι. 
͵ ͵7 δ “ἢ 7 τι »“ 5 , 

δύσετό τ᾽ ἠέλιος, σκιόωντό τε πώσωι ἀγυιῶίι. 

497. δύσετό] δύσσετό . 

τἰοπθαι ᾿πθθηῖθ. 406. ἮΝνον] ᾿Αντὶ ἤνυον. Τοῖον] ᾿Αντὶ τοῦ τοίως ὅ ἐστι 

τοῦ ἤνυον. Β. Ὡ. ΓΡ. ἤνουν ἀντὶ τοῦ σφόδρα" ἢ, οὕτω γὰρ μετὰ τάχους ἔτρε- 

διήρχοντο. Οοά. Μπά. 5ράᾷ χπρῖὸ χον, Ὁ. "αὶ. 

ΒΡ μαϊιηαῖο παύιι πο Ραΐο 6 Θ]οβϑᾶ 



ΤῊΣ 

ΟΜΗΡΟΥ͂ ΟΔΥΣΣΕΙΑΣ Δ. 

-----.-.«(.--- 

Δέλτα, μάθ᾽ ἀμφὶ πατρὸς παρ᾽ ᾿Ατρεῖδα λοχώμενος υἱός. 

Οἱ δ ἵξον κοίλην Λωκεδαίμονα κητώεσσαν' 
πρὸς δ᾽ ἄρα δώματ᾽ ἔλων Μενελάου κυδαλίμοιο. 

2. Μενελάβου. 

“ὑπόθεσις. Παρὰ Μενελάῳ ξενισθεὶς 
ὺν Πεισιστράτῳ Τηλέμαχος ἀπαγγέλλει 
τὰ κατὰ τὴν ᾿Ιθάκην ὑπὸ τῶν μνηστήρων 
τραττόμενα. ἔπειτα ἐξηγεῖται αὐτῷ ὁ 
Μενέλαος περὶ τοῦ νόστου τῶν “Ἑλλήνων 
αἱ τῆς Πρωτέως μαντείας, δὲ ἧς ἔγνω 
ὃν ᾿Αγαμέμνονος θάνατον, καὶ ὡς Ἢδυσ- 
εὺς παρὰ Καλυψοῖ εἴη. Βουλὴ δὲ γίνε- 
ἂν τῶν μνηστήρων περὶ τοῦ τὸν Τηλέμα- 
ὃν ἀνελεῖν, παραμυθεῖται δὲ ̓ Αθηνᾷ δὲ 
είρου τὴν Πηνελόπην ἐπὶ τὴ τοῦ παιδὸς 
ποδημίᾳ δυσχεραίνουσαν, διὰ εἰδώλου 
κοιωθεῖσα ᾿Ιφθίμῃ τῇ τῆς Πηνελόπης 
δελφῇ. Ε). Ω. ῬΑ]. ὕ]5. 1. Οἱ δ᾽ 
ον} ὋὉ ἵξω μέλλων εἰς ἐνεστῶτα μετα- 
ἃς ποιεῖ παρατατικὸν ἀντὶ δευτέρου ἀο- 
στου, τὸ ἵξον, ἐν συστολῇ. ᾧ, Κοίλην 
ακεδαίμονα ] ̓Ἐπὶ ὃ ὑψηλοτάτοις ὄρεσι 
Ῥικέκλεισται. Ψυ]ρ. Ποτὲ μὲν τὴν 
λιν καλεῖ Λακεδαίμονα, ποτὲ δὲ τὴν 
ὕραν. Λακεδαίμονα, ἤτοι τὴν Σπάρτην. 
ΟΣ Νιρ. Κοίλην Λακεδαίμονα κη- 
ἐσσαν) Κοίλην μὲν διὰ τὸ πολλοῖς 
ἐσὶ περιέχεσθαι" κητώεσσαν δὲ ἢ με- 
ἰλὴν ἀπὸ κήτους, ἢ μέγα κύτος ἔχου-- 
ιν, Β. Ω. Κοίλην, τὴν μέσην κειμένην 
λων καὶ βαθυτάτων τόπων, ἤτοι τὴν 
γάλην. κητώεσσαν δὲ ἐκ μεταφορᾶς 
) κήτους. Λέγει δὲ τὴν Σπάρτην. Εἰ. 
νόδοτος δὲ γράφει καιτάεσσαν ἀντὶ 
ἡ καλαμινθώδη. δοκεῖ δὲ Καλλίμαχος 

8 ον. ᾽Εσεὶ).----, 

Η 

ἐντετυχηκέναι τῇ γραφῇ ὃ ὧν φησιν, 
Ἵππους καιτάεντας ἀπ᾽ Εὐρώταο κομίσαι 
(ἢ. 224.). Ω. Ἠαΐ]. ΚητώεσσανἾ 
ἼὨφειλεν εἶναι τὸ τω μικρὸν, ἀλλ᾽ ἔγραψε 
ὥσπερ τὸ ἡβώωσσα ἐκτείνει, διὰ τὸ εἶναι 
τὸ πρὸ αὐτῆς μακρὸν, τὸ η, καὶ τὸ τηλε- 
θόωσα σμικρύνει διὰ «ὃ εἶναι τὴν πρὸ αὖ- 
τῆς συλλαβὴν βραχεῖαν, ἤτοι τὸ λε. 
οὕτω κητώεις καὶ ὠτώεις καὶ κηῴεις καὶ 
ὅσω τοιαῦτα ἐκτείνει. συστέλλει δὲ τὸ 
ἐρόεις, κερόεις, ἐρόεσσα, κερόεσσα, ἡερό- 
εσσα, καὶ ὅσα τοιαῦτα" τὸ μὲν διὰ τὰς 
πρὸ αὐτῶν συλλαβὰς, τὸ δὲ διὰ τὸ μέ- 
τρον᾽ ἐπεί τοι γὰρ ἂν οὐκ ἦν οὕτω ἐρόεις, 
καὶ κερόεις μεγάλα γὰρ ὥφειλον εἶναι. 
Ε. ᾿Απορία. Διατί ὃ Τηλέμαχος εἰς 
Λακεδαίμονα ἐλθὼν οὐκ ἐνέτυχεν Ἰκαρίῳφ; 
καίτοι ἄλογον ἐλθόντος μηδαμοῦ τῆς μη- 
τρὸς τῷ πατρὶ ἐντυχεῖν. ἢ οὐδαμοῦ εἴρη- 
κεν ὡς ἐν Λακεδαίμονι ᾧκουν, ἀλλὰ μῶλ- 
λον πλησίον νήσου τῆς Πηνελόπης αὐτῆς 
ἤσαν" Ἤδη γάρ ῥα πατήρ τε κασίγνητοί 
τε κέλονται Εὐρυμάχῳ γήμασθαι (΄. 
16.). καὶ τὸ μὲν ὀνείροις ἴσως μάρτυσι 
χρῆσθαι ἄπιστον" αὐτὴ δὲ ἡ Πηνελόπη 
πρὸς τὸν ᾽Οδυσσέα τὰ καθ᾽ ἑαυτὴν δι- 
γουμένη φησὶ, Νῦν δ᾽ οὔτ᾽ ἐκφυγέειν δύνα- 
μαι γάμον, οὔτε τίν᾽ ἄλλην Μῆτιν ἐφευ- 
ρίσκω" μάλα δ᾽ ὀτρύνουσι τοκῆες Γήμα- 
σθαι (τ΄. 1ς5.)}. 9, Τινές φασιν ὅτι 
ὁ Ἴκάριος ὁ τῆς Πηνελόπης πατὴρ ἐν Λα- 
ΒΟΌΤΤΜ. 

2 
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Ν ΟἹ “ 7 Ζ “ »} 

τὸν δ εὑρον δαινύντω γώμον σολλοισιν ετῆσιν, 

ἐνὶ οἴκω. 
"» 

-- 
“ .“«“ » ἈΧ Ἂν 5 7 

υἱέος ἠδὲ θυγατρὸς ομμυμονος, ζ 

τὴν μὲν ̓ Αχιλλῆος ῥηξζήνορος υἱέ! περ εν" Γ 

ΟἈΥΞΞΕΙΑΣ Δ. ἘΞ Ξιτ 118. 1. 

ἐν Τροίη γὰρ πρῶτον ὑπέσχετο καὶ κατένευσεν 
δ, ἡ -“ Ν 7 ᾽ ΄ 

δωσέμεναι" τοῖσιν δὲ θεοὶ γώμον ἐξετέλειον. 
ἐδ 

Ἂς ΡΥ ΓΕ Ὁ δῇ 

Την 
7 

3, 8 - “᾿ 

ἀρ ὅγ ἔνθ᾽ ἵπποισι καὶ ἅρμασι πέμπε νέεσθαι 
» τ 4 

Μυρμιδόνων προτὶ ὠστυ περικλυτον, οισιν ὡνώστσεν. 

β 

υἱέ! δὲ Σπάρτηθεν ᾿Αλέκτορος ἤγετο κούρην, 

ὅς οἱ τηλύγετος γένετο κρατερὸς Μεγαπένθης, Ἵ 

β 
| 

8. βέτῃσιν. 4. ξῷ. βοίκῳ. 

δητίαιδ σατο, 51 πῸπ οὐ αϑάθιῃ πηδηϊ8 Η. ΡΟΒΞΒ. 

σεν. 11. ῥοι. 

κεδαίμονι ἦν. καὶ πῶς οὐκ ἀπῆλθεν εἰς 

ἐκεῖνον ὁ Τηλέμαχος; ἀνατρέπονται δὲ 

παρ’ ἄλλων λεγόντων, ὅτι ἐχθρὸν εἶχεν 

αὐτὸν διότι προετρέπετο τὴν Πηνελόπην 

λαβεῖν ἄλλον ἄνδρα ὃ μισητὸν ἐδόκει τῷ 

Τηλεμάχῳ ὑπολαμβάνοντι καὶ ἀπὸ τούτου 

ὅτι μῖσος εἶχεν δ᾿ Ἰκάριος πρὸς τὸν ᾽᾿Οδυσ- 

σέα. Ἐ;. 4. δὲ θυγατρὸς ἀμύμονος 

Σοφοκλῆς ἐν Ἕρμιόνῃ φησὶν", ἔτι ἐν 

Τροίᾳ τυγχάνοντος Μενελάου ἐκδοθῆναι 

τὴν ἙἭ ρμιόνην ὑπὸ Τυνδάρεω τῷ ᾿Ορέστῃ. 

κατὰ δὲ ὑπόσχεσιν ἥκοντος Νεοπτολέμου, 

ἀφαιρεθῆναι τὸν ᾿Ορέστην ταύτην. πά- 

λιν δὲ αὐτῇ συνοικῆσαι Ορέστην Νεοπτο- 

λέμου ἐν Πυθοῖ ἀναιρεθέντος ὑπὸ Τυνδά- 

ρεω (ἸτηΠΊ0 ὑπὸ Μαχαιρέως, να. Ἐπ 51.), 

καὶ τότε τὸν Τισάμενον γεννῆσαι. Εἰ. Ο. 

5. Ῥηξήνορος] ᾿Ανδρείου, τοῦ διὰ τῆς ἤνο- 

ρέης ῥήσσοντος τὰς τῶν πολεμίων τάξεις. 

Β. Ω. Μιυΐα. 9. Μυρμιδόνων προτὶ 

ἄστυ] Ἡ παρ᾽ Ὁμήρῳ μὲν Φθίη, παρὰ 

δὲ νεωτέροις Φάρσαλος“, ΚΕ. οἵ. Νυϊρ. 

το. Υἱέ Τρισυλλάβως. ΥἹἱέϊ σῷ ἑπόμην 

(Π. γ. 1τ74.). Ἰδίως δὲ εἴρηκεν. ἐν 

Σπάρτῃ γὰρ ὄντος αὐτοῦ φησὶ Σπάρτηθεν. 

Ω. ᾿Αλέκτορος κούρην] Οἱ μὲν Ἰφιλό- 

χήν, οἱ δὲ ᾿Εχέμηλον λέγουσιν. τὸν δὲ 

᾿Αλέκτορα γενεαλογοῦσιν ᾿Λργείου τοῦ 

Πέλοπος. π]ρ. Ἔκ τῆς γενεωλογίας 

» Οἵ, Ἑυβία(ἢ. δα ῃ.1. ΒΌΤΊΤΜ. 

«Ψυ]ρ. ἴα : οἱ δὲ νεώτεροι Φαρσαλίαν. 

ἁ Ῥογβοημβ οχ Ηδυϊοΐαηο βοθο]ο δῇογί 'Ελένης. 

ΙοΟ 

, προτὶ ἃ τι. ΡΥ. περὶ ΘΧ Θιηθηᾶ,. 
10. ξάστυ. ξάνασ-. 

τοῦ Πέλοπος ὁ ᾿Αλέκτωρ. Εἰ. 11. Τη- 

λύγετος Μεγαπένθης] Ὃ τῆλε τῆς ἡλι-᾿ 

κίας, τουτέστι, προβεβηκόσι τοῖς γονεῦσι, 

γενόμενος, μεθ᾽ ὃν οὐκέτι ἐλπίζουσι τε-, 

κνῶσαι" ἢ ὃ τηλοῦ ἀποδημήσαντι τῷ πᾶ-᾿ 

τρὶ γεννηθεὶς παῖς" ἢ μονογενὴς καθάπερ᾽ 

Τηλέμαχος ᾿Οδυσσεῖ, καὶ ᾿Ορέστης ᾿Αγα-᾿ 

μέμνονι. ὃ γὰρ Μενέλαος κατὰ τὸν καὶι- 

ρὸν τῆς ἁρπαγῆς τῆς Ἑλένης ἐμίγη τινὶ 

δούλῃ, καὶ ἔτεκεν υἱὸν καὶ ἐκάλεσεν αὖ- 
Ἁ 7 Ἷ, Ν “᾿᾿ 

τὸν φερωνύμως Μεγαπένθην. κατὰ γὰρ, 
Ν Ν -“ ᾿ Ν ε “3 ΄, 

τὸν καιρὸν τοῦ διὰ τὴν “Ἑλένην πένθους 

ἐτέχθη. Διατί δὲ “Ἑλένη μόνην τὴν Ἑρ- 

μιόνην ἔτεκε ; διότι τὸ πολλάκις τεκεῖν, 

ἀλλοιοῖ τὸ κάλλος τῆς γυναικός. μελλού-, 

σης γὰρ αὐτῆς μεσολαβῆσαι εἰς τὸν πό- 

λεμὸν τῶν Τρώων καὶ τῶν “Ἑλλήνων, οὐκ-, 
ν᾿ ΤᾺ 5. ὦ Ι΄ ε 4. 8 « 

έτι ἐδίδουν αὐτῇ τέκνον οἱ θεοὶ, ἵνα τὸ; 

κάλλος φυλάττῃ, ᾧ ̓Αλέξανδρος το 

ναι ἔμελλε. τὸ δὲ παντελῶς εἶναι ἄτε 

κνον ἦν δύσδαιμον καὶ κακόν" τὸ δὲ τεκεῖν 

εὔδαιμον καὶ μακάριον. διὰ τοῦτο ἔτεκεν 

ἐν, ἵνα μακαρία λογίζηται καὶ ἵνα πὶ 

κάλλος ἔχη. ἐπιφέρει δὲ καὶ ὃ ποιητὴς. 

“Ἑλένη δὲ θεοὶ γόνον οὐκέτ᾽ ἔφαινον" πι- 

θανῶς, ἵνα ἐπὶ πλεῖστον ἀκμάσῃ, ἢ ἵνα, 

ἐξ Αλεξάνδρου γόνον ( υἱρ΄. παῖδα) μὴ, 

σχῇ. οἱ δὲ νεώτεροι Ἑλένης μὲν καὶ 

᾿Αλεξάνδρου Κόρυθον ἢ “Ἕλενον, ἐκ δι 

ΒΌΤΤΜ. 
ΒΟΤΤΥΜ. 



Η. 

118. 1Γν. ΟΔΑ ΣΣΡΙΑΣΊΆΑ,, ρασρα 

ἐκ δούλης" “Ἑλένη δὲ θεοὶ γόνον οὐκ ἔτ᾽ ἔφαινον, 
ἐπειδὴ τὸ πρῶτον ἐγείνωτο παῖδ᾽ ἐρωτεινὴν 
Ἕρμιόνην, ἣ εἶδος ἔχε χρυσῆς ᾿Αφροδίτης. 
Ὡς οἱ μὲν δωΐνυντο καθ᾽ ὑψερεφὲς μέγω δῶμα 15 

γείτονες, ἠδὲ ἔτωι Μενελάου κυδωλίμοιο, 
᾽ ὃ, ΜΆ ΕἾ. “» 5 Ν τερπόμενοι" μετῶ δὲ σφιν ἐμέλπετο θεῖος ἀοιδὸς, 

φορμίζων' δοιὼ δὲ κυβιστήτήρε κατ᾽ αὐτοὺς 
-“ » 3 ͵ ὟἮἨ ἊΝ 

μολπῆς ἐξάρχοντες ἐδίνευον κωτὼ μέσσον. 
Ν γ Αι... 5 Ε Ἃ ε 

Τὼ δ᾽ αὖτ᾽ ἐν προθύροισι δόμων αὐτώ τε καὶ ἵππω, 20 
΄ ἡ Α͵ Ψ» 5 « 

Τηλέμωχός θ ἥρως καὶ Νέστορος ἀγλωὺς υἱὸς, 
στήσαν" ὁ δὲ προμολὼν ἴδετο κρείων ᾿Ἐτεωνεὺς, 

12. Ἑλένῃ] ἑλένησ. Τη 5600] ἑλέν' (1. 6. ἑλένης ΡΟΉ 5.) Η. 
10. Εεῖδος. 

Τ5---το. τππο 1158 ᾿Πο] 1 ὙΥ, 
19. μέσσον ἃ ΡΥ. Τἢ. ουὑς ΘΧ ΘΙπΠΘηΠ. τοο. Η. ΡΟ. 

10. ἵππω ἃ ΡΥ. Π1. οι ΘΧ διηθῃά. Η. ΡΟ 5. 

10. χρυσῆς] χρυσέης ΥΥ. 

στητῆρε] κυβιστῆρες Ἡ. 
20. δόμων] δόμων Η. 
22. Βίδετο. 

Μενελάου Νικόστρατον γενεαλογοῦσι“, 
Ἐ, Ὡ. οὐ υἱπια (π486 ἃ πιθανῶς) 
Ψυ]ρ. Μεγαπένθης] Ἔκ τοῦ ὀνόματος 
δηλοῖ, ὅτι μετὰ τὴν ἁρπαγὴν τοῦτον ἔσ- 
χεν. Ὁ. Ψιυϊρ. 12. Ἔκ δούλης] Οἱ 
μὲν κύριον τὸ δούλης, οἱ δὲ Τηριδάης" Τη- 

᾿ ριδάη (. 'Τοριδάης,-τττη) γὰρ τὸ κύριον 
αὐτῆς ὄνομα. Ω. Ψι]ρ. Οἷ, Βαχι65. 
Αὕτη, ὡς μὲν ᾿Αλεξίων, Γῆρι" ὡς δὲ ἔνιοι 

θυγάτηρ τινὸς Ζευξίππου: ὡς δὲ ὁ τῶν 

Νόστων ποιητὴς, τὸ τῆς δούλης κύριον 
ὄνομα. φασὶ δὲ μηδέποτε λέγειν τὸν 
ποιητὴν δούλην τὴν θεράπαιναν" διὸ καὶ 
τὸ, Εἰσόκεν ἢ ἄλοχον ποιήσεται ἢ ὅγε 
δούλην (1], γ΄. 409.), ἀθετοῦσιν. Ὁ, 
Ἑλένῃ δὲ θεοὶ κ. τ. λ.] Ψιά. αἱ μηα 
8000} Ε;. Ω. δ νϑῖβ, ργῶο. αἴ 
᾿ἴο βθουύβίτη οὐϊατη ὀχ θθηΐασ. τό. 
Γείτονες, ἠδὲ ἔται] Οἱἑ ἀστυγείτονες, οἱ 
ἐκτὸς μὲν ὄντες τῆς πόλεως πλησίον. ἔται 
δὲ οἱ ἐκ τῆς αὐτῆς πόλεως, οἱ συνήθεις. 
ἐκ τοῦ ἔθος ἔθης καὶ ἔτης.. Ἔται ψιλῶς, 

14. ἔχε] εἶχε 

15. ὑψερεφὲς] ὑψηρεφὲς ῥΥίτο 
τ6. βέται Μενελάβου. 18. κυβι- 

ἵν ἦ οἱ πολῖται. Ἐ;. Ο. ΟΕ 4 ἡ γα 
᾿Ἐμέλπετο θεῖος ἀοιδός] Οὕτω γάρ ἐστι 
(δ !ρ.. ἔσται) μεγαλοπρεπὴς ὃ γάμος. 
Ω. Ν!ρ. (βεἀ ἴα νοῦθα ἤεὸ βἴπθ 
Ιθπηπιαΐθ οοητητιαΐ 50 Π10}10 ρτεθο.) 
19. Μολπῆς] Ὅτι οὐ τὴν φδὴν ἀλλὰ τὴν 

᾿ 4 “ Ν Ν , 
παιγνίαν λέγει οὕτω, πρὸς τὸ, Μέλποντες 

Ἑκάεργον (1]. α΄. 474.}" καὶ γὰρ, Κυ- 
νῶν μέλπηθρα (1]. ν΄. 233.), φησί. Ο. 
Ἐδίψευον] Συνεστρέφοντο, ἤτοι ἐχόρευον, 
ὠρχοῦντο. Β. Ω. 22. Κρείων Ἐτεωνεύς 
Ὁ ὑπερέχων ἐν θεράπουσι. τοιοῦτόν ἐστι 

Ν Ἁ ΝΥΝ ᾽ ,ὔ "' 

καὶ τὸ ἐπὶ συβώτου, Συβώτης ὄρχαμος 
᾽ »ο ᾽7 Ἀ « “ ΓΙ 

ἀνδρῶν. Φερεκύδης δὲ ἱστορεῖ οὕτως" 
᾿Αργεῖος δὲ ὁ Πέλοπος ἔρχεται παρ᾽ ᾿Αμύ- 
κλαν εἰς ᾿Αμύκλας, καὶ γαμεῖ ᾿Αμύκλαν 
θυγατέρα “Ἡρησάνδρας (βοτ. ᾿Αμύκλα---- 
Ἡγησάνδραν). τοῦ δὲ γράφεται, Γελα- 
νίων καὶ ᾿Ηλεκτρύων καὶ Βοηθὸς, τούτου 

(ἴη8. δὲ) ᾿Ετεωνεύς. συγγενὴς οὖν Μενε- 
ὼ 42 » Ν Ν ’, 3 -“ ε 
λάου ᾿Ετεωνεὺς καὶ θεράπων αὐτοῖ, ὡς 

᾿Αχιλλέως Πάτροκλος. κρείων δὲ ὁ ἄλλων 

ὁ ΑθΙορσας ΒΑσποβ. δα Αρο]]οά. 3, τας τ. Εοδιοα. ἂρ. 560]. ϑορὶι. ΕἸοοῖυ, ς4ο. Ῥλὰ- 
881). 2, 18.343, 18, ΒΌΤΤΜ. 

ΓΨοΥῖαβ, ρυῖο, Βοηθόος, αὖ ἰηᾶς δὶς ραϊτοιν πιϊσιν Βοηθοίδης. ΒΌΤΤΜ. 



190 ΟΔΥΣΣΕΙΑΣ Δ. ΤΩ ἸΒΝ “β΄ τεόν. 

ὀτρηρὸς θερώπων Μενελάου κυδωλίμοιο' 

β᾽ δ᾽ ἦμεν ἀγγελέων διὰ ϑώματα ποιμένι λωῶν" 
ἀγχοὺ δ᾽ ἱστάμενος ἔπεω πτερόεντα προσηύδα" 25 

Ξείνω δὴ τινε τώδε, διοτρεφὲς ὡ Μενέλαε, 

ἄνδρε δύω, γενεῦ δὲ Διὸς μεγάλοιο ἔϊκτον. 

ὦλλ' εἰπ᾿, εἰ σφῶϊν κατωλύσομεν ὠκέως ἵππους, 

ἢ ἄλλον πέμπωμεν ἱκωνέμεν, ὅς κε φιλήση. 

εν ον δὲ μέγ᾽ ὀχθήσας προσέφη ξανθὸς Μενέλαος" 320 

οὐ μὲν γήπιος ἤσθα, Βοηθοίδη ᾿ Ἑτεωνεῦ, 

τὸ πρὶν, ἀτὰρ μὲν νῦν γε, πάϊς ὡς, νήπιω βάζεις. 

ἡ μὲν δὴ νῶϊ, ξεινήϊω πολλὰ φαγόντε 

ἄλλων ἀνθρώπων, δεὺρ᾽ ἱκόμεθ᾽, αἴ κέ ποθ, Ζεὺς 

ἐξοπίσω σερ παύση ὀϊζώος" ἀλλὼ λύ ἵππους 

23. Μενελάξου. 34. λαξῶν. 
γενεὴν ΗΟ. 
ἰάθρῃῃ Η. ΡΟΙ 5. 
μηδ ητ5 θαάθη Η. 
ξενίσει 1 ΘΥΡΥ. Η. ῬΟΗΞ5. 

ΟὨΙ5Β5 ΠῚ ὩΘΠΊΟ ὨΘρΡΔΟΙ. 

10. Εέϊκτον. 

καὶ δὴ καὶ ἄρτι. ῬΟΒΒ. 
φαγόντες ΗῸ. Κ. 

μὲν βασιλεὺς, Μενελάου δὲ δεύτερος. Β. 
Ω. 23. Θεράπων] Ὑπηρέτης φίλος, ὃ 

περὶ τὴν θεραπείαν ὑπάρχων. Λα]. 25. 
Ὡς τὸ ὙΨ ὑψοῦ, καὶ ἄγχι ἀγχοῦ. Εἰ, 
26. ἘΞείνω δή τινε] Μόνῳ τῷ Μενελάῳ 

, περὶ ξένων εἰσαγγέλλεται διὰ τὸ ἠδικὴ- 

σθαι. . Οἵ, Ψυΐϊρ. οὖ Βαγπθβ5. ὉἘ0Ὶ1 
οϑί, διὰ τὸ βεβουλεῦσθαι (προβεβουλεῦ- 
σθαι, ἐπιβεβουλεῦσθαι) ὑπὸ ξένον. Τώδε] 
Τὸ τώδε δεικτικόν ἐστι καὶ δηλοῖ τὴν ἐγ- 
γύτητα αὐτῶν. Β. 27. Γενεήν] Γέννη- 
σιν, γένος. υ]ο. ΕΞ. δηΐ. ᾿Εἴκτην 
(51.)} ᾿Ἐοίκασε" ὕπισθεν 
δὲ εἶπε, Πυρὶ λαμπετοῶντι ἐΐκτην (662. 
1]. α΄. 104.); ἤτοι ὡμοιοῦντο. Ἦν 0, 
Ἦ ἄλλον) Περισπαστέον τὸ ἢ ὡς ἐρωτη- 

Τὸ δὲ φιλήσῃ ἐπὶ τοῦ ξενίζειν 

ε Ὁ" 

9 ὑμοιουντᾶι. 

ματικόν. 

"Μπῖμη, ἴῃ ρ]οββὶϑ βομο] σα σηϊραίουτι ΠΣ ̓ ΠΥΌΓΒΟ πΊΟΩΟ ἸορῚ : 
Οογίαπι οδί Γπηρογίοσίιμ ΠϊΟ ΓᾺ ΟΠ. ΠΟ Ρ]αΠ 5 ΘΟΔΥΘΙΘ: 

7 25. βέπεα. 
10. ἔϊκτον ἃ τῇ. ΡΥ. Ροβίβᾶ ὁ ἴῃ ἡ τηιΐδζιπι, 5841 ΔΟΟΘηζι8 

35 

26. Μενέλαξε. 47. γενεῖ]. 

2Ὁὃ, ἀλλὰ Εέε᾽. 20. ἄλλον 5604 ἄλλω 

10. φιλήσῃ] φιλήσει εχ διηθπά. οὐ υδάθιμῃ ΠῚ Δ1118. 
80 Σ Μενέλαξβος. 

5ρα {πιδύγα ΕὙΠιΘδίι5 νῦν μὲν Ρταίοσί, ἀἸ5βθῃ- 
(ἰδμεῖθι5 Μ55. οἵ Ἡοιηοθῖο 1ρ80 1]. ζ. 125. 

10. «ἷός. 

44. ἱκόμεθ᾽ ἱκόμεθ᾽ Η. 

32. γε. οπτ Η,, γε πιαὶθ 

Ηϑγο εἶα ἀτὰρ μὲν νῦν γε. 
43. ἢ] εἰ ΕΡΟῪ, :-Ὦ; 

“ 
3 

ἐνταῦθα. 

10. φαγόντε] 

ὕ ἢ 
Λείπει ἡ εἰς, ἵν᾿ ἡ εἰς ἄλλον. 

Β. 50. Τὸν δὲ μέγ᾽ ὀχθήσας] Ὑψώσας 
τὸν θυμὸν, ἐκ μεταφορᾶς τῆς ὄχθης" ἢ 
λυπηθεὶς, ἐκ τοῦ ἄχθος τροπῇ τοῦ α εἰς ο. 

ΕΣ. 41. Βοηθοΐδη, καὶ κατὰ συναίρεσιν 
Βοηθοίδη. Ἐ. 42. Τὸ ἑξῆς οὕτως" εἰ 

μὲν δὴ ἡμεῖς πολλῶν ἀγαθῶν ἐμπλησθέν- 
τες παρὰ ἀλλοδαπῶν ἀνδρῶν, ἐνταῦθα 

παρεγενόμεθα, ὀφείλομεν πάντως τοῖς ξέ-. 
νοις ὁμοίως ποιεῖν. ἀλλὰ θᾶττον λύε τοὺς 

ἵππους, αὐτοὺς δ᾽ εἰσάγαγε εὐωχηθῆναι. 
ὕπως διὰ τούτου ὃ Ζεὺς τῆς μελλούσης, 

----- 

᾿ 
ταὶ αἰπωρίας ἡμᾶς ἐκλυτρώσηται, καὶ μὴ 

τοῖς παρεληλυθόσιν ἴσα παθεῖν συγχωρήπ 

σειεν. Ο. ὙΌΣ Ἐξοπίσω περ παύσῃ} 
Ν - κ 

Διὰ τὴν πλάνην, εἰς τὸ μετὰ ταῦτα 
ἡμᾶς ἐκλυτρώσηται τῆς μελλούσης τᾶ- 

νά. ν.1.. ΒΌΤΤΜΝ. 

“Πἐαν 9 δ ( 

ξίκαον] εοὐκεσῶν. ὁ 
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ξείνων, ἐς δ᾽ αὐτοὺς προτέρω ἄγε θοινηθήναι. ν 
Ἃς φάθ ὁ δ᾽ ἐκ μεγάροιο διέσσυτο, κέκλετο δ᾽ ἄλλους 

ὀτρηροὺς θερώποντως ὥμ᾽ ἐσπέσθαι ἑδὶ αὐτῷ. 
οἱ δ᾽ ἵππους μὲν ἔλυσων ὑπὸ ᾧυγοῦ ἱδρώοντας" 
καὶ τοὺς μὲν κωτέδησαν ἐφ᾽ ἱππείησι κάπησι, 40 
πὰρ δ᾽ ἔβωλον ζιὰς, ἀνὰ δὲ κρὶ λευκὸν ἔμιξαν" 
ὥρμωτω δ᾽ ἔκλιναν πρὸς ἐνώπιω παμφανόωντα" 
αὐτοὺς δ᾽ εἰσῆγον θεῖον δόμνον' οἱ δὲ ἰδόντες 
͵ 7 ἧς »" τς -“- β θαύμᾳζον κωτὼ δώμω διοτρεφέος βασιλῆος. 
ὥστε γὰρ ἠελίου αἴγλη πέλεν, ἠὲ σελήνης, 45 
δῶώμω καθ᾿ ὑψερεφὲς Μενελάου κυδαλίμοιο. 
αὐτὰρ ἐπεὶ τώρπησαν ὁρώμενοι ὀφθωλμοοῖσιν, 
ἔς ῥ᾽ ἀσαμίνθους βάντες εὐξέστως λούσαντο. 

38. ἅμ᾽ ἑσπέσθαι] ἅμα σπέσθαι ἩῸ. 
10. ἱδρώοντας] ἱδρόωντας Η. Η. λῦσαν ὙΥ. 

10. Βεξοῖ, 
43. Ειδόντες. 

30. ἔλυσαν] λύσαν. 

45. ἠὲ] ἠδὲ Ν. 46. ὑψερεφὲς ὑψηρεφὲς οἱ ἔογτίαβθ6 τς. [ηάίοία Δ] [8 βοιρύιγε ὑψιρεφὲς Η. 
ΡΟ ᾿ς 10. Μενελάβου. 

λαιπωρίας. , 46, Προτέρω] Τοπικῶς 
ἀντὶ τοῦ εἰς τοὔμπροσθεν, ἢ προτέρους τῶν 
ἵππων. Β. Ὁ. 47. Ὁ δ᾽ ἐκ μεγάροιο] 
᾿Αρίσταρχος ἔξω τῆς ἐκ προθέσεως, ὁ δ᾽ 
ἐκ μεγάροιοϊ, βούλεται γὰρ λέγειν διὰ 
μεγάρου. ὦ. Κέκλετο δ᾽ ἄλλους] ᾿Επεὶ 
ὑπερέχων τῶν ἄλλων θεραπόντων ἦν, προσ- 
τάσσει τοὺς λοιποὺς συνελθεῖν πρὸς τὸ 
λύσαι τοὺς ἵππους. Τὴ. 48, οἱ αὐτῷ] 
Αὐτῷ αὐτῷ. τὸ δὲ ε πλεονασμὸς ᾽Αττι- 
κύς. Β. 30. Λύσαν)] Οὕτως γράφει 
᾿Αρίσταρχος. αὐ]. (Ποθιΐς λῦσαν. 
ῬΟΙΒ.) 4ο. Κάπῃσι] ᾿Απὸ τοῦ κάπω 
ῥήματος τοῦ σημαίνοντος τὸ πνέω γίνεται 
ὄνομα κάπη ἡ φάτνη ἐν ἢ ἀναπνέουσι καὶ 
ἀναπαύονται τὰ ζῶα. Β. Παρὰ τὸ ἐν 
αὐταῖς ἵστασθαι τοὺς ἵππους καὶ κάπειν 
(πτηο κάπτειν) ἤτοι ἐσθίειν" ἢ παρὰ 
τὸ χάπτειν  ὅ ἐστι λάπτειν, χάπη καὶ 
κάπη. ἘΠ, 41. Ζείας] Δεῖ νοῆσαι ζεῖαν 
ἐνταῦθα τὸ καλούμενον ἄχυλον. Ὁ. 4. 
Πρὸς ἐνώπια παμφανόωντα) Τοὺς ἀντι- 

Ν , μος 5» ἊΝ δι ἊΝ -“Ὗ"σε κρὺ τόπους τῆς εἴσοδου, ἐνώπια καλεῖ ὃ 
ψ).» ποιητής" τοὺς φωτιζομένους ὑφ᾽ ἡλίου τό- 

ΕῚ ““᾿ 

πους ἢ τῆς σελήνης. Β΄. Εἰ. Ω. Τοὺς ἀν- 
τικρὺ------γχοιητής. διὰ τοῦτο καί τινες 

Ἁ διαλελυμένην γράφουσι τὴν λέξιν τιθέντες 
εἰς τὸ πρός βαρεῖαν. Ἐ!. 44. Θαύμαζον] 
" ε ᾽ " τὰν » , ἔοικεν, ὡς δείκνυσιν αὐτοὺς ἀπαιδεύτους 

» Ὁ ϑυνν -Ὁ«ὔ ᾿ , ἐνταῦθα ἀπὸ τοῦ ἵστασθαι καὶ βλέπειν 
᾿ « »-. ’ Ν "“ τὰ τῆς οἰκίως καλλωπίσματα, καὶ τῇ 

, " 3 ΄ ἀληθείᾳ ἄπειροι ἧσαν" ἀλλὰ τέως πρὶν 
-Ὕ “ “ Ἀ -Ὁ φανῆναι τῷ Μενελάῳ. ὥστε εἰ πρὸ τοῦ 

φανῆναι ἀνέβλεπον τὸ κάλλος τοῦ δόμου, 
καὶ ἠσχολοῦντο ἐκεῖνο θαυμάζοντες, οὐ ς καινόν. ΕἸ, Διοτρέφεως βασιλέως (510)] 
Οὐ παρέλκει τὸ ἐπίθετον, ἐπεὶ ἀπόγονος 

σ Διὸς ὁ Μενέλαος. ἘΣ. 45. Ὥστε γὰρ 
3 λί » λ; ἜΣ Ν ΝΨ -Ὁ λή ἠελίου αἴγλη] Ἔδει γὰρ ἀπὸ τῆς σελήνης 
5 7 χε ν Ν «“ “ Ἃ Ν ἀναβιβάσαι ἐπὶ τὸν ἥλιον, ἵνα ἂν εἰς τὸν 
. 3 ͵ ᾿ Ν 7 ω:-Ψ9 ἥλιον ἀποτύχῃ, εἰς τὴν σελήνην οὐκέτι. 
Ε. ᾿Απὸ μείζονος τὸ ἐπιχείρημα. τοῦτο 
δὲ ποιεῖ διὰ τὴν ἀποτυχίαν. Ἐ. 47. 

-“ Ἁ Ἁ Ἁ ὋὉρώμενοι] Ὁρῶντες, τὸ παθητικὸν ἀντὶ 
ἱ Βουῖθ. ὁ δὲ μεγ. 50 ροίλι5 ὁ δεμμεγάροιο : φιδηαιδιη [815 βου ρίαγα οϑὲ Αὐϊβίορμα- 

Ὡΐβ ΠΟ ΑΥἰδίαχοιῖ: νἱὰ, δὰ β΄. 228. ΒΌΤΤΜ. 
κ᾿ Ῥγομπιιῃταῖϊο τσ ]ουιι τὶ ατϑοούιη), ἰοϑῖο Επιδί. δὰ ἢ, 1. ὑγὸ κάστειν, ἐγκάστειν. 

ΒΌΤΤΜ 
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τοὺς δ᾽ ἐπεὶ οὖν δμωαὶ λοῦσων καὶ χρίσαν ἐλαίῳ, 

ἀμφὶ δ᾽ ὥρω χλαίνας οὔλως βάλον ἠδὲ χιτῶνως, 50 ἢ, 

ἔς βώ θρόνους ἐζοντο παρ ᾿Ατρείδην Ὁ Μενέλαον. 

χέρνιβα δ᾽ ἀμφίπολος προχόῳ ἐπέχευε φέρουσω 

κωλῆή, χρυσείη, ὑπερ ἀργυρέοιο λέβητος, 

νίψασθαι: παρὰ δὲ ξεστὴν ἐ ετώνυσσε τράπεζαν. ἰ 

σῖτον δ᾽ αἰδοίη τωμίη παρέθηκε φέρουσω, 555} 

εἴδωτω πόλλ᾽ ἐπιθέϊσα, χαριζομένη παρεόντων' 

δαιτρὸς δὲ κρειῶν πίνωκως παρέθηκεν ἀείρας , 

παντοίων' παρὰ δέ σφι τίθει χρύσειω κύπελλα. ᾿ 

τὼ καὶ δεικνύμενος προσέφη ζανθὸς Μενέλαος" β 

Σίτου θ᾽ ἅπτεσθον, καὶ χωίρετον᾽ οαὐτῶὼρ ἔπειτώ 6, 

40. τοὺς ΣἼ τούσδ Η. 51. ᾿Ατρεξίδην Μενέλαβον. 57. 58. Ομ 

Η. » ὕποίηϊβ ᾿ποϊπάϊ ὙΚ, 59. Μενέλαβος. 6ο. σίτου θ᾽ ἅπτεσθον] σί- 

του ἅπτεσθον Η. θ᾽ ἅμπτεσθον . 
-Ὡ Ν τοῦ ἐνεργητικοῦ. Β. Ε΄. 50. ᾿Αμφὶ ὃ 

, ἄρα χλαίνας οὔλας] “Απαλὰς, κεκροκι- 
Ν - 7 σμένας ἢ τριχωτὰς, τὰ λεγόμενα χάσδια" 

Ἅ , 7ὔ -»Ψ» Ἣν ἢ καινουργίας (501. καινουργίδας), ἀπὸ 
- “ -“ ͵7ὕ 

τοῦ οὖλον τὸ σῶον καὶ ὑγιές. Ἐ;. 51. Ἔν 
7 Ἷ ἄθλῳ (ἄλλῳ οἴη. ΡΟΉ Β.), παρὰ ξαν- 

39 

θὺν Μενέλαον. Ἠ 417]. 52. Χέρνιβα ὃ 
ἀμφίπολος) Διατί πρὸ μὲν τοῦ δειπνεῖν 

ἐνίπτοντο, μετὰ δὲ τὸ δειπνεῖν οὐκέτι; 
55». Ν ᾿ Ν  κ, ε ΄, Ν 
ἐῤῥήθη μὲν γὰρ δὴ καὶ ἄλλοις, ῥητέον δὲ 

Ν - ε΄ Ν 7 ΄ ΕῚ 

καὶ τοῦτο. ὅταν γὰρ λέγει Χέρνιβα ὃ 
Υ - 

ἀμφίπολος προχόῳ ἐπέχευε φέρουσα Καλῇ 
ἈΝ 

χρυσείῃ ὑπὲρ ἀργυρέοιο λέβητος Νίψασθαι" 
7 « 5 3 ἘΣ ῈΣ Ν Ὁ φήσομεν, ὅτι οὐκ εἰς τὸ νίψασθαι πρὸ τοῦ 

- ο 7 . 

, δειπνεῖν κυρίως τοῦτο εἴρηται, ἀλλὰ συλ- 
᾿ Ἀ  ἐ “Ὁ Ν "Ὁ" λαβὼν τὰ παρασκεναζόμενα ἐπὶ τὸ δεῖ- 

πνον λέγει, οὐκέτι τὰ κατὰ μέρος ἐπεξιών. 
"Ὁ » ΄ 

τινῶν γὰρ τὰς ἀρχὰς μηνύσας, οὐκέτι 

τοῖς κατὰ μέσον ἐπέξεισι, συγχωρεῖ δ᾽ 
ε "“ “᾿ κ᾿ ᾿ 

ἡμῖν ἐπινοεῖν καὶ τὰ μεταξὺ οἵα γίνεται. 
Ἷ .ε ὥσπεῤ οὖν οὐδ᾽ αἰρομένας τὰς τραπέζας 

ἐποίησεν οὐδὲ τὰ λείψανα τὰ ἐκ τοῦ 

συμποσίου συναγόμενα, οὕτως οὐδὲ μεταξὺ 

γιπτομιένους, καὶ μετὰ τὸ δεῖπνον ἐπινι- 
, Φ 5 Χ Ν - ΕἸ - ε΄ 

πτομιένους" ἐπεὶ καὶ τοῦτο οὐ δηλοῖ ἅπαξ, 

τὸ νίψασθαι ἐκόμισεν, ἀλλ᾽ ὅτι ἐκόμισε 
,’ 

τὰ χερόνιπτα ἐν προχόῳ χρυσέῃ καὶ λέ- 

1 ΘΟΥ, σῶν περὶ σὸν Τηὰλ. ΒΌΤΊΤΜ. 

ε ,ὔ - 5» - ε! ; βητι ὑποδεχομένῳ ταῦτα ἀργυρῷ" ὥστε ᾿ 
παρέκειτ᾽ ἀεὶ τὰ χερόνιπτα, ὅταν βού- 
λοιντο νίψασθαι, ὥσπερ ἢ τράπεζα καὶ 

᾿ 5 ΕΣ [ἢ ΄, 5 

τὰ ἄλλα, ἄχρις ὅτου βούλοιντο αὐτοῖς. 

[ 
' 
| 

οὕτως καὶ τοὺς Πυλίους ποιήσας ἐν τῷ 

κατάπλῳ τῷ! περὶ τὸν Τηλέμαχον εὐω- 
χουμένους, οὐκέτι δεδήλωκεν ὅπως ἐκ τῆς, | 

ἠόνος ἀναστάντες ἀπηλλάγησαν" καὶ τὴν 
᾿Αθηνᾶν Μέντῃ ὁμοιωθεῖσαν καὶ τὸ δόρυ. 
δοῦσαν τῷ Τηλεμάχῳ, οὐκέτι ὕπως τοῦτα, 
ἐπιοῦσα (δοτ. ἀπιοῦσα) ἀπέλαβεν ἐπε- 
σημήνατο" διδοὺς τοῖς ἀκροωταῖς καθ᾽ Ἢ 
ἑαυτοὺς λογίζεσθαι τὰ ἀκόλουθα. καὶ, 
πολλὰ τοιαῦτα ἔστι γνῶναι παρ᾽ αὐτῷ, 

οὐ γὰρ μόνον τί εἴπῃ (1η8. ἀλλὰ) καὶ τέ ᾿ 
μὴ εἴπῃ ἐφρύνησε" καὶ οὐχ, ἧττον " 
κατορθοῖς ἐ ἐν οἷς λέγειν σοφὸς εὑρίσκεται, ' 
ἢ ἐν οἷς ἀποσιωπᾷ καὶ οὐ λέγει. Θ. 54. 

Παρὰ δὲ Ἐὰν ἐτάνυσσε) Παρέκειντο͵ 
γὰρ τοῖς θρόνοις αἱ τράπεζαι. εἰκότως δὲ, 

νῦν παρὰ τῆς ταμίας παράκειται. οὐ γὰρ, 
ἐν τῷ ξενίζεσθαι παρὰ Τηλεμάχου τὴν, 
᾿Αθηνᾶν ἔπεισε. Ὁ. Ἐεστήν] Γρ. χρυ-, 
σῆν. Ἡ, .ὅκΚΌ, Εἴδατα] ᾿Απὸ τοῦ ἔδω ] 
τὸ ἐσθίω ἔδωρ καὶ εἴδαρ. Ἠ,. δ] τῶ 

καὶ δεικνύμενος Φ,λ οφρονούμιενος, δεξιού- ' 

μένος, ἐκ τοῦ δέκω τὸ δέχομαι; δείκω, 
ψ 

Ι 
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δείπνου πασσωμένω εἰρησόμεθ᾽, οἵτινες ἐστὸν 
5 »“» Ε Ν »"» Ἴν Ἢ 7 
ἀνδρῶν' οὐ γῶὼρ σῴων γε γένος ἀπόλωλε τοκήων, | 
ΕΣ δ “ὦ δ »" “, ΕῚ Ἁ ἂγ ΄ Ψ ὥλλ᾽ ἀνόρων γένος ἐστε Θ)οτρεφέων βιωσιλήων, 

“ ΕἸ Ν »΄ ΄ σκηπτούχων, ἐπεὶ οὔ κε κωκοὶ τοιούσδε τέκοιεν. 

"», ΕἸ » 

Ἁ “ 4 »"» 7 »μ»ν 

Ὡς φάτο" καί σῴιν νώτω βοὸς παρὰ πίονω θῆκεν, ός 
πτ᾿ ἐν χερσὶν ἑλῶν, τώ ῥώ οἱ γέρω πάρθεσαν αὐτῷ. 
ἱ δ᾽ ἐπ᾽ ὀνείαθ᾽ ἑτοῖμα προκείμενω χεῖρας ἴωλλον. 
χὐτὼρ ἐπεὶ πόσιος καὶ ἐδητύος εξ ἔρον ἕντο, 
ἡ) τότε Τηλέμωχος προσεφῶνεε Νέστορος υἱὸν, 
ὕγχι σχὼν κεφωλὴν, ἵνω μὴ πευθοίαθ᾽ οἱ ἄλλοι" 70 

δ, πασσαμένω] παυσαμένω οἵ 50}0ο]. Η. 

66. γέρα] γῴας Η. Ὁ 5816 5080]. πηᾶγρ. δά 44. Η. 

εἰκνύω καὶ δείκνυμι, τὸ φιλοφρονοῦμαι. 
ἢ, ἘΠ. 6τ. Δείπνου παυσαμένω) Δεῖ- 
γῸν τοῖς. ὁδοιποροῦσι δηλονότι γενόμενον. 
ιὐτὸς γὰρ ἐφεξῆς φησι, Δείπνου δ᾽ ἐξ- 
τις μνησώμεθα (213.), καὶ Τέρπομ᾽ 
δυρόμενος μετὰ δόρπου" (104.). Ο. 
)2---64. ᾿Ἠθέτουν ᾿Αριστοφάνης καὶ 
ἠηνόδοτος, υιῦ 6 50}01118 00]]ΠρῸ. ΡΟΉ 8. 
)2. Οὐ γὰρ σφῷν γε γένος] Σὺν τῷ 
ραπτέον, ἵν᾿ ἢ σφώιν (8ϊςο, ἰῃ 6(. δῃϊ.) 
υἱκῶς. οὐ γὰρ ἀφανῶν ἐστε γονέων. 
ἦα] σ, Σεσημείωται τὸ σφῶν ἐπὶ δευ- 
ἔρου προσώπου λαμβανόμενον. Ἐ). Ἤγουν 
ὑκ ἀφανῶν γονέων ἐστέ. ἘΣ. 6 5. Νῶτα 
)οός] Ὡς ἐν Ἰλιάδι, Νώτοισι δ᾽ Αἴαντα 
ἰηνεκέεσσι γέραιρε (1). η΄. 321.). 
λέγει δὲ καὶ Ξενοφῶν ([μἀοδά. 1 Γ᾽ 
ἱμοίραν (807. διμοιρίαν) δεδόσθαι τοῖς 
᾿ακεδαιμονίων βασιλεῦσι. καὶ οὐ τοῦτό 
ημι, ὅτι κατὰ τὸν ἐν Σπάρτῃ νόμον 
αὗτα πέπρακται, ὕστερον δὲ τὰ Λυκούρ- 
οὐ, ἀλλ᾽ ἴσως καὶ τὸ Λακωνικὸν ἔθος ἐκ 
ἧς τούτου παραδέδοται παρατηρήσεως. 
). 66. Τά ῥά οἱ γέρα] Τὰ γὰρ ἄνω 
ἔρη ἤτοι τὰ νωτιαῖα παρετίθουν τοῖς 
ντίμοις. Τὸ δὲ ἑαυτῷ Ὅμηρος, οἱ αὐτῷ, 

᾿ Ἐὰ, Ησπι, δόρπον. ΒΌΤΤΜ. 

63. διοτρεφέων] διοτροφέων 
10. ῥοι. 

͵7] "Ὁ 
γράφει. ἘΣ. 60. Δὴ τότε Τηλέμαχος 

᾿Αφορμὴν παρέσχε τῷ Μενελάῳ ἀναγνω- 
͵ ͵ ͵ 

- - “ Ν Ν ρισμοῦ καινοῦ. ἐκεῖνο μὲν γὰρ καινὸν, 
Ν Χ ΄ ν᾿ ᾽ ὃ 7ὕ͵ “ τὸν μὲν πυνθάνεσθα: ὅτι ᾽Οδυσσέως παῖς 

Ἵ ΄ ΄ τυγχάνει, ὥσπερ παρὰ Νέστορι πέπρα- 
͵ὕ " 

κτάι, τὸν δὲ περιπέτοιών τινα ἔχειν, ἐκ 
8 7, 7 ᾽ ν ἢ 

τῆς ᾿Οδυσσέως μνήμης εἰς δάκρυα προπε- 
͵ Ὁ ΄ὋᾧὦὕῳὟ 

σόντος τοῦ νέου, εἰς ὑποψίαν ἐμπεσεῖν 
Ν “7΄- “ ἀληθείας τὸν Μενέλαον. αὕτη τοίνυν τοῦ 

ε ΜΝ , “ νεανίσκου ἡ ἔκπληξις καιρὸν παρέσχε τῷ 
Μενελάῳ τῶν λόγων“. Θ. Προσεφώνεε 

7 , "-“ Ἁ 

Νέστορος υἱόν} Ἔκεῖνος μὲν ἐλάλει κρυ- 
͵7ὔ , 

φίως πρὸς τὸν Νεστορίδην μήποτε κόλαξ 
-Ὁ Χ Ἀ φανῆ" ὃ μέντοι Μενέλαος προσεκτικὸς ὧν 

"΄ -“ ᾽ὔ ἢ ξ -“ 
ἤκουσε τῶν λεγομένων καὶ ἤρξατο λαλεῖν 

5 "“" - Ν ΕῚ ,ὔ -Ὁ Ὅ εἐζ αὐτοῖς. Ταῦτα δὲ οἰκονομία τοῦ “Ομήρου 
λο ΄ Ν ’ » -Ὁ Ν καὶ ἵνα πλατύνῃ τὴν ποίησιν αὐτοῦ καὶ 

[ » ἃ ᾿ Ν 7’ δὴ ᾿νΨ Ε 
ἵνῶ εἰπῇ ἃ εἰς τὴν Ιλιάδα οὐκ εἶπε. 

ΩΣ Ἀ Ν ᾽ 

μέλλει γὰρ παραγαγεῖν καὶ τὴν “Ἑλένην 
“ " Ν ΩΝ 
ὥστε γνωρίσαι αὐτοὺς καὶ εἰπεῖν περὶ τοῦ 

Ν , " 

Ὀδυσσέως ἐπαίνους, καὶ καταλέξαι ἔθη 
“" φ- ΝΜ Ν Ν ς ’ » γυναικεῖα, καὶ ἅμα καὶ τὴν “Ἑλένην ἐγ- 

᾽ ΄, ᾽ Χ Ὁ ἊΧ ἐδ δὲ τ κωμιάσειν. ἐν γὰρ τῇ ᾿Ιλιάδι οὐδὲν εἶπε 
Ἀ - ΄ 

τὸ τυχὸν περὶ αὐτῆς ἐπαινετήρια. ἘΠ. 
σ » σ΄ 7ο. Ἵνα μὴ πευθοίαθ᾽ οἱ ἄλλοι) Ὅπως 
,ὔ Ἀ μὴ δόξειε κολακεύειν. Τὸ δὲ πευθοίατο, 

ἡ ΒΟΥ, μετὰ δόραον : βοα Εὰ, Ησιη. μεταδόρσιος. ΒΌΤΤΜ. 
5 Βου θοπ άπ : ἐκεῖνο μὲν γὰρ οὐ καινὸν, τὸν μὲν πυνθάνεσθαι (18. «ἧς ἐστι, τὸν δὲ ἀπο- 

΄ ᾿ ἈΝ ᾿ ᾽ » χ ’ ἢ ᾿ νεσϑα!) τι ᾽Οδ..----αέσρακται. «ὸ δὲ στερισέτιαν σιν ἐχεινστσον Μενέλαον, αὕτη τοίνυν κα. 
ει ΒΌΤΤΜ. 

ΠΌΣΙ,. 1. Ν: 
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Φράξξεο, Νεστορίδη, τῷ ̓ μῶ κεχαρισμένε θυμῷ, 

χωλκοῦ τε στεροπὴν καδδώματα ἢ ἡχήεντω, 

χρυσοῦ “νι ἠλέκτρου τε, καὶ ἀργύρου, ἠδ᾽ ἐλέφαντος" 

Ζηνός σου τοιήδε ᾽ Ὀλυμπίου ἔνδοθεν αὐλή" 
"Ἴ 

ὅσσω τάδ᾽ ἄσπετα πολλά" σέβας μ᾿ ἔχει εἰσορδωντώ. 75! 

Τοῦ δ᾽ ἀγορεύοντος ξύνετο ξανθὸς Μενέλωος, 

καί σφεας φωνήσας ἔπεω πτερόεντα προσηύδα" 

Τέκνα φίλ᾽ ̓ ἤτοι Ζηνὶ βροτῶν οὐκ ἄν ὧν ἐρίζοι" 

ἀθάνατοι γὰρ τοῦγε δόμοι καὶ κτήματ᾽ ἔωσιν. 

ἀνδρῶν δ᾽ ἡ η κέν. τίς μοι ρίσσεται, ἡ Ἶε καὶ οὐκὶ, 80 

κτήμασιν' ᾿ γὰρ πολλὼ παθὼν καὶ πόλλ᾽ ἐπωληθεὶς 

ἠγαγόμην ἐν γηυσὶ, καὶ ὀγδοάτῳ ἔ ετειί ἤλθον᾽ 

Κύπρον, Φοινίκην τε, καὶ Αἰγυπτίους ἐπαληθεὶς, 

Αἰθίοπάς θ᾽ ἱκόμην, καὶ Σιδονίους, καὶ Ἔρεμβοὺς, 

71. ᾽μῷ] ἐμῷ Ὑν. 
76. Μενέλαξος. 7. βέπεα. 

πεύθοιντο ἦν᾽ καὶ οἱ Ἴωνες πευθοίατο ἐκ- 
βολῇ τοῦ ν καὶ προσθέσει τοῦ α. Ἐν. 
Πευθοίαθ᾽ οἱ ἄλλοι] Οὕτως Ζηνόδοτος. 
᾿Αρίσταρχος δὲ πευθοίατο. ἀλλὰ(ΡΟ 5. 
ΘΙ. πευθοίατο ἄλλοι) χωρὶς τοῦ ἄρθρου. 
Ηδ1]. 72. Χαλκοῦ τε στεροπὴν] "Ανω 
εἰπὼν, Οἱ δὲ ἰδόντες Θαύμαζον κατὰ δῶμα 

-᾿ Ἀ ᾿ Ν Ν Ὁ (44.). νῦν διὰ Τηλεμάχου τὴν περὶ τῆς 
ἐκπλήξεως ἐσήμανεν Ἁ, ὅτι ἐκ τῆς τοιαύ- 
τῆς ὕλης ἦν ὃ κόσμος. . 74. Ζηνός 
που] Τὸ που στοχαστικόν. ὦ. Γρ. Ζη- 
νός που τοῖα δόμοις ἐν κτήματα κεῖται. 
αὶ, ἘΠ πο 180. ΧῈῸς 
Ὅσσα τάδε] Ἤρκει καὶ τοῦτο εἰς ἔμλφα- 
σιν, ὁ δὲ ἐπιφέρει, ἄσπετα πολλά. καθ᾽ 
. Ν 3 , 3 ε ΄ ἕκαστον δὲ αὔξησίς ἐστιν ἱκανή. Ω. 
Ν 3 ΠῚ - ΕΥ, ᾿ 

Ασπετα) ᾿Ασπετον ἐκ τοῦ ἐνίσπω τὸ 
λέγω ἄσπετον, ἄῤῥητον. Ἐ;. 56. Τοῦ δ᾽ 
ἀγορεύοντος] Τὸ γὰρ ἀκούοντος Μενελάου 
ἐπαινεῖν θωπείας ἣν ἀνάπλεων καὶ ἐλευ- 
θέρῳ οὐχ ἁρμόττον. Ὁ“. 78. Τέκνα φίλ᾽ 
Ε ,ὔ ν Ν ’ ἤτοι Ζηνί] Μετὰ τὴν προσφώνησιν στι- 

,ὔ κτέον. μετὰ τὸ, Ζηνὶ, βραχὺ διασταλ- 

72. καδδώματα] καὶ δώματα Η. 

79: 

10. Εηχήεντα. 
τοῦγε] τοῦδε Η. 82. ἔέτει. 

ἄλλως ἵνα μὴ δοκῇ τὸν ἕτερον ἐλέγχειν, 
εὐπεφήδι πρὸς ἀμφοτέρους ἀποτείνεται, 

οὐκ ἐπιτιμῶν, ἀλλὰ τὰ ἑαυτοῦ καταβάλ- 
λων ἤθη. 9. 80. ᾿Ανδρῶν δ᾽ ἤ κέν τίς 
μοι] ρέμα θρύπτεται μετὰ ἤθους ἐκ- 
φέρων ὅτι ἀμφήριστα ταῦτα ἀνθρώπαιβ. 

τὰ δὲ θεῖα μείζω ὑπάρχει διὰ τὸ ἄφθαρ-. 
τα εἶναι. 9. 8ι. Κτήμασιν) Εἰς σύ- 
στασινῖ τὰ παρὰ τοῦ πλήθους. ἴδιον δὲ 
τῶν ἐκ πόνου πεπλουτηκότων διηγεῖσθαι. 
καὶ τὸ μὲν κεκτῆσθαι παρὰ προγόνων, 

μικρὸν, τὸ δὲ κτήσασθαι, μεῖζον. Ω. 

᾿Ἐπαληθεὶς] Πλανηθείς. οἱ δὲ, ἐπὶ τοὺς, 

ἀληθεῖς Αἰγυπτίους, ὅτι μαντικῆς ἔμπει- 

ροι.  αἱρ. 84. Αἰθίοπάς θ᾽ ἱκόμην καὶ 
Σιδονίους καὶ ἜἘρέμβους] Σιδονίους, οὺς ; 

κατὰ τὴν ἐρυθρὰν θάλασσαν μετῴκισαν. 
οἱ Φοίνικες. ᾿Ερέμβους δὲ ἀπὸ τοῦ ἐν τῇ 

ἔρᾳ βαίνειν. τοὺς δὲ Τρωγλοδύτας Σαρα- 

κηνοὺς λέγει. Β. Ε. Σιδονίους, τοὺς κατὰ 

τὴν ἐρυθρὰν μετοικήσαντας Φοίνικας. Ὡ. 

ΨΜιηα, Σιδονίους τοὺς παρὰ τῇ ἐρυθρᾷ 

θαλάσσῃ λέγει ὅθεν μετῴκησαν οἱ Φοίνι- 

τέον. οὕτω γὰρ τὰ ἑξῆς σαφέστερα. καὶ κες. Ψψιρ. ᾿Ερέμβους] ᾿Αρίσταρχος 

Ρ Μαῖὰβ ροϑβ νῦν ᾿π56 1 Ἰυθεΐ αἰτίων. ΒΌΤΤΜ. ᾿ 
4 Ηοο 5.0 βο πη τοίθγθηάιτη μοίϊι5 δᾶ ν. 7.ο. ΒΌΤΤΜ. 
τ (οηξ, ποῖ. δᾶ ἡ. 24. ΒΌΤΊΤΜ. 

; 
᾿ 



118. ΙΓ. 

“ ᾽ ἥς 

ἐως ἔγω 

85. Ἃ βάρνες. 

᾿Ἐρέμβους τοὺς ἴλραβας ἀκούει, τινὲς δὲ 

γράφουσιν ᾿Ἐρέμνους, οἱ δὲ τοὺς ᾿Ινδοὺς, οἱ 

δὲ τοὺς εἰς τὴν ἔρων δύνοντας διὰ τοὺς 

᾿καύσωνας, οὃὺς καὶ Τρωγλοδύτας φασί. 
οἵτινες καὶ διὰ τοῦ β γράφουσιν Ἔρέμ- 
βους. κράτιστα δὲ ἀποδιδόασιν οἱ ὄνο-- 
μαστικῶς ἀκούοντες τοὺς ᾿Ερέμβους, καὶ 

παρατιθέντες τοὺς καταλογάδην συγγρα- 
φεῖς οὕτως ἀνωγράφοντας. ἔνιοι δὲ διὰ 

τοῦ α γράφουσιν ᾿Αράμβους. ὦ, Ἐρέμ- 
βους] Οἱ μὲν τοὺς Τρωγλοδύτας φασὶ, 
τοὺς Σαρακηνοὺς, παρὰ τὸ εἰς τὰς τρώ- 
γλᾶς ὑπὸ τὰς σχισμὰς δύνειν διὰ τὸν 
καύσωνα τοῦ ἡλίου. (Ψι!ο. ΠοΙιπὶ 
᾿ΟΙηηἰτ ἸΟ6Ὸ 516: Ἐρέμβους, τοὺς 
᾿Τρωγλοδύτας, παρὰ τὸ εἰς τὴν ἔραν δύ- 
νειν.) οἱ δὲ τοὺς ᾿Ινδοὺς παρὰ τὸ ἔρεβος, 
᾿μέλανες γὰρ, ὅθεν καὶ Κράτης ᾿Ερέμνους 
γράφει. ἔνιοι δὲ τοὺς ΓΑραβας (ΝΡ. 
δὲ ΨΙηά, ἰη8. καὶ) μεταγράφουσιν οὕ- 
τὼς" Αἰθίοπάς θ᾽ ἱκόμην καὶ Σιδονίους 
"Λραβάς τε. Ἐ). ΨΝυὶρ. Νμά. Πῶς δέ 
φησι Σιδονίους καὶ ᾿Ερέμνους καὶ τοὺς ἄλ- 
λους, καὶ σὺν αὐτοῖς καὶ τὴν Λιβύην ; αἱ 
γὰρ λεχθεῖσαι χῶραι τῆς Λιβύης εἰσί" 
οὕτως δ᾽ ἔοικε διαχωρίζειν. νοητέον δὲ 
ὅτι ἔλεγεν ὅλας ἐξ ὀνόματος, εἶτα συν- 
ἅψας λέγει συντόμῳ λόγῳ αὐτὴν τὴν Λι- 
βύην. ἘΣ. (Εἰ οοἀ. Ηατ]. Ῥογβοηιιβ 
γαΛὰ5. δῖ Ἰθοϊϊομοϑ. ἃ νοοθη] 
᾿Ερέμβους Θχοογρδὶ1.) 85. ΓΛφαρ κε- 

ἡ γιηά. θτονῖαβ οὔ τπθηδοβίιιβ, ᾿Ερέμβους, 

ΟΔΥΣΣΕΙΑΣ Δ. 8:---οΣ. 

καὶ Λιβύην, ἵνω τ᾽ ἄρνες ἄφαρ κερωοὶ τελέθουσι. 
τρὶς γὰρ τίκτει μήλω τελεσφόρον εἰς ἐνιαυτόν. 
ἔνθα μὲν οὔτε ἄνωξ ἐπιδευὴς, οὔτε τι ποιμὴν, 
τυροῦ καὶ κρειῶν, οὐδὲ γλυκεροῖο γώλωκτος" 
ὠλλ᾽ αἰεὶ παρέχουσιν ἐπηετανὸν γώλω θησθωι. 

περὶ κεῖνω πολὺν βίοτον συνωγείρων 
ἡλώμην, τείως μοι ἀδελφεὸν ὥλλος ἔπεφνε, 
λάθρη, ἀνωϊστὶ, δόλῳ οὐλομένης ἀλόχοιο. 

87. οὔτε] ΔΕ ΕΓ. 
10. πολὺν β. συνωγείρων] πολλὺν β. ξυναγείρων Ἡ. 
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ὃς 

9ο 

10. βάναξ. 90. ἕως] εἵἴως. Η. 

ραοί] Ταχέως κερατοφυοῦσι διὰ τὴν θερ- 

μότητα. οἱ δὲ ἐπίθετον τῶν ἀρνῶν τὸ 
᾿ Ἀ ΔιοννΨ .“ 7 ἈΝ 7. 

κεραοὶ, τὸ δὲ ἄφαρ, ὅτι ταχέως καὶ πρώϊ- 

μοι γίνονται. Β;. Οοηΐ, Ψα]ρ. Αφαρ, 
εὐθὺς ἅμα τῷ γεννηθῆναι. Ῥα]. 86. 
Τρὶς γὰρ τίκτει μῆλα] Διόλου τοιαῦταί 
εἰσιν αἱ γοναὶ, οὐχ ὡς παρ᾿ ἡμῖν μόνῳ 

“Ν μι 3, 

τῷ ἦρι τίκτουσιν. Ω. ἤλλλοτε ἄλλα. ἢ 
διόλου κ. τ. ε. γνυς. 80. ᾿Επηετανόν] 

ὋὉλοχρόνιον, αὐταρκὲς, ἀρκετόν. Β.. Εἰ. Ω. 
Γάλα θῆσθαι] Κυρίως μὲν τὸ θηλάσαι, 
νῦν δὲ τὸ ἀμέλγειν εἶπεν, παρὰ τὴν θη- 
λήν. Ψ]ρ. Θηλάζειν, ἀπὸ τοῦ θῶ τοῦ 
σημαίνοντος τὸ θηλάζω. Β. Τὸ θηλά- 

σαι" νῦν δὲ τὸ ἀμέλγειν εἶπεν. Ε. 00. 

Ἕως] Εἴως. Ε΄. ΘΟ. οτ. Τείως μοι] Φι- 

λάδελφον τὸ ἦθος. κἂν (80. καί) ἐστιν 
»"᾿ 5 ,ὔ , " Ἁ Ψ, ἰδίον ἀνθρώπων πρόχειρον ἔχειν τὸν ἐπὶ 

-“ ’ὔ » ᾿ Ἁ » , 

τοῖς φιλτάτοις ὀδυρμῶν, καὶ ἐκ πάσης 

ὁμωνυμίας ἐπὶ τὴν ὑπὲρ ἐκείνων μνήμην 
ἀπαντᾷν. ὦ. 92. Λάθρη, ἀνωϊστῇ 

Λάθρη μὲν ἀντὶ τοῦ μηδενὸς εἰδότος, ἀνωϊ- 

στὶ δὲ ἀνυπονοήτως καὶ ὡς οὐκ ἂν τις 
͵ὔ "Ὁ , ΕΣ 

προσδοκήσειε. ΒΒ. Περιπαθῶς πάνυ εἰς 

τὸ μὴ δυνηθῆναι ὁτιοῦν χρήσασθαι τὸν 
ἥρωα. Β. ᾿Ανωϊστί] ᾿Ανυπονοήτως. ἐκ 

-οἬΦν ἂν. ,ὕ ΕΣ 7ὔ Χ , τοῦ οἴω τὸ ὑπολαμβάνω ὠϊστί, τὸ ὦ μέγα 
κατ᾽ ἔκτασιν, καὶ μετὰ τοῦ στερητικοῦ 

ΕῚ ’ ᾿ Ν Ν , ’ὔ ὦ ἀἁωστί, διὰ δὲ τὴν χασμῳδίαν προσθέ- 
σει τοῦ ν γίνεται ἀνωστί καὶ ἀνωϊστί. Ἐ. 

Ἐπίτασις συχνοὶ μὲν γὰρ καὶ λάθρα ἐπ- 

σ΄αρὰ σὸ εἰς τὴν ἐρυϑ ἂν δύνειν, ΕΠ ΒοΟΙΞΙ πὰ 
ἰϊα δι: ἢ ̓ Ερέμβους σοὺς Τρωγλοδύτας ἀσὸ «οῦ εἰς τὴν ἔραν βαίνων. ΒΟΤΊΜ. 

ἐ Ζομο, ἰρδῖο δίγαθομο ᾿. Ρ. 41. ΡΟΒ 5. 

5.2 
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ἃ 57 7) »“" 7 3 7ὔ 

ὡς οὔτοι χαίρων τοῖσδε κτεάτεσσιν ἀνάσσω. 
΄ 7] ΄ ΕῚ ᾽ ΄ « « »“Ἵ 

καὶ σιῶτερῶν τάδε μέλλετ ὠκουεμεν, οἰτινὲς υμιν 
ΟῊΣ ΟΣ ᾽ Ν 7 7 5». ἣν, ἐν ἊἋ . 

εἰσὶν ἐπεὶ μωλῶὼ πολλ ἔπαθον, καὶ ἀπώλεσα οἰον, 

ΟΔΥΣΣΕΙΑΣ. Δ. 93----τοΣ. 118.1γν. 

«ἢ ΄ 7 2 ὡς ᾽ 7 
εὖ μάλω ναιετάοντω, κεχανδότω πολλὼ καὶ ἐσθλά. 
"ἂν ΕΝ 7 »} ΕΣ ΧΖ7 -“ 

ων οφελον τριτατήν περ ἔχων εν δώμωσι μοιρῶν 
" ζ Μπ 5 ἃ 3 

γώιξιν, οι ὃ ἄνδρες σόοι εμμένωι, οἱ τότ ὄλοντο 
Ε 5 7, Ἐγγοὰς 7 ς ᾿ 

Τροίη ἐν εὑρείη, ἐκῶς Αργέεος ἱπποβότοιο. 
ΕῚ ἄν ᾿ λ 3 Δ Νὰ, ,2 7 

ὧλλ ἐμπής πῶώντως μὲν ὀδυρόμενος κωΐι ὡχεύων, 
7 Ν Ἔ ΄ « ὧν. 

πολλώκις εν μεγάροισι καθήμενος ἡμέετεροισίιν, 
27 9 ͵Ζ7 Ρ ᾿ς 57 ΟΥ̓ 

ἄλλοτε μέν τε γόω φρένω τέρπομωι, ἄλλοτε δ᾽ αὖτε 

10. ξανάσσω. 93: οὔτοι] οὔτι ὟΥ. 

99. ἐεκάς. 

εβουλεύθησαν τοὺς ἐχθροὺς, περὶ τὸν καὶ - 
Ν 

ρὸν δὲ σφαλέντες. τούτον (501. τοῦτον) 
Ν Ν , - - 

δὲ οὐδὲ ἐγνοίαν λαβεῖν φησι τοῦ δεινοῦ, 
τω Ν Ν ἃ [ΡΣ -“ ΄ τοῦ δὲ ([. τὸν δὲ) ὑπὸ τῆς πιστοτάτης 

5» ΄-᾽ Ἀ -Ὁ- ΄“«Ψ ΄-“-ἦ ΄-ῸὮ 

ἐνεδρευθῆναι καὶ προδοθῆναι τῷ μυχῷ τῶν 
δεινῶν. Ο, 92. Ὥς οὗτοι (3810) χαί- 

5 ᾿ 3 “᾿ ΄ -“ ρων] Οὐ γὰρ ἐν τῷ κτήσασθαι πλοῦτον 
ἥ τὸ ἥδεσθαί ἐστιν, οὐδὲ εὐδαίμονες οἱ πλού- 

Ν -Ὁ ΒΩ 7 

σιοι. πολλοὶ γοῦν ἄφθονα κεκτημενοι, 
-“ 7ἷ 8: θρηνοῦντες διατρίβουσι. ἔστιν οὖν παιδευ- 

ἢ “- -Ὁ τικὸν, ὅτι οὐ χρὴ εἰς τὴν πολυτέλειαν τῶν 
,ὔ ω - οἴκων ἀφορᾷν ἀλλ᾽ εἰς τὴν διάθεσιν τῶν 

ἐνοικούντων. Ὁ. Ὀβελίζουσί τινες τὸν 
Ε ,ὕ στίχον λέγοντες αὐτὸν εἶνοι περιττὸν“. 

Ῥομΐμη5, 46 Αρδι θη ΠΟΠο, ΠᾺΠ]ὰ οδῇ Ορροβίτῖο Ἰμΐου προ λάθρα οὖ οὐδὲ ἔννοιαν. Ἰτηπιῦ 
ΔΡΡαΓγοῖ, Πδος οὐδὲ ἔννοιαν ΓΟΒΡΟΠΑ͂ΘΓΕ γοοὶ ἀνωϊσεί,. Ηος διΐομι ἃρὶῦ Βομο ϊαϑίοϑ αὐ ἀδπτὶ 
πιοηβέγοί, ροϑῦ 111ὰ λάθρη, ἀνωϊσεί, ἐπίτασιν 6558 ἴῃ [εἷ8 δόλῳ---ἀλόχοιο. πάτο ἸΟΟῸΙ 
ΠῈΠῸ ἰοηΐο ἴα: συχνσὶ μὲν γὰρ καὶ λάθρα ἐπεβουλεύθησαν τοῖς ἐχθροῖς" περὶ σὸν καιρὸν 
σφαλέντας πούτους οὐδὲ ἔννοιαν λαβεῖν φησι (56. ὃ Μενέλαος) τοῦ δεινοῦ. σὸ δὲ ὑπὸ τῆς πισα 

σάτης ἐνεδρευθῆνα:---τῷ μυχῷ τῶν δεινῶν 80. ἐσαὶ, ἴ. 6. ΒΟΟ ἴῃ 1ΠΌΏ115 ΓΘΟΘΒΒΙθ 5 ̓πξογία 

ἃ ΝΟΙ 58 {15 Δοϊ πηΐ τι δα πος Βομο τὴ δι θμἀδη ἄπ πὴ ΡΙΌΡΟΒι]. ΝᾺΠῚ 5ὶ “μι 

Ιοο 

] 

95. βοῖκον. 07. περ ἔχων] παρέχων Ἡ. [ 

Ὶ 
Ηγ]. ἤλλλως. Ἕν τι ὑπὸ τοῦτον φέ-, 
ρεται τὸν στίχον , οὐδέ τι βουλόμενος, 
ἀλλὰ καρτερεῖν (κρατερῆς ΘΏ]. ΡΟΒΒ.) | 

ὑπ’ ἀνάγκης γελοίως. οὐδεὶς γὰρ μετὰ 
ἀνώγκης ἀνάσσει χρημάτων. τὸ γὰβρ 
προειρημένον ἱκανὸν ἔχει νοῦν ᾧ πάντων 
ἐμπεσὼν εἰς τὸν περὶ τῶν ἡρώων λόγον, 
ἐξαιρέτως ᾽Οδυσσέα φησὶ θρηνεῖν διὰ ᾿ 

ἀγνοεῖν τὰ περὶ αὐτοῦ. Ὁ. 94. Ὕμμι 
Αἰολικῶς ψιλοῦται. Εἰ. 95. Καὶ ἀπε 

ὦλεσω οἶκον) Αμφίβολον, πότερον τὸν ἑαυ- 
τοῦ ἢ τὸν Πριάμου. Ἄα]ρ. οό6. Κεχαν-᾿ 
δότω) Χωροῦντα. ἀπὸ τοῦ χῷ τὸ χωρῶ, 

Ἷ 

Ροποηάμσῃ ο΄. ΒΟΌΤΊΤΜ. ' 
χα ῬΙΟΥΙ νἱχ ρούμϊ πὶ φαΐ ΒπῸ σ Υβατη Βα ρΟΥβπαπὶ Ἱπα]οαγοῖ, Τδιηθῃ Πΐο αυαεηθν 

ΔΡ. ῬοΡΒΟΠ τ βου ρία5 οδῦ βομοῖο Ὀβελίζουσι οἵα. ποαπθ ἀπο ααΐπ ἴῃ οοᾶ. Ηδι Ι 
γον οΓὰ νουβαϊ Ππ1ο Ὡς οὔτι χαίρων ἈΒΟΙῚΡταΠῚ 510 ΒΟ μο]πτη ἰδίμα, 864 Βθαιθη8 κν ἢ 
Ἠπηι Δοσαγαίϊ5 Ὡπ πο ᾿πίαοητ ραϊοί, γούβαμλ ΠΥ ΡΟΒΟ] περ πῇ Οὐδέ τι βουλόμενος, 
ἴᾷθο ἱπιριοθαΐαγ, φαοηϊδμη τὸ προειρημένον ἱκανὸν ἔχει νοῦν ἣν, Θ. αποη δ περισσός ἐσσι» 
οαπάοιῃ μος Ὀτον]οῦῖ 4ποαπ6 56 Π0110 ἀδηηπαγῖ. ΝΙππτ ἢ ΔΗΘΠΑΆΙΟΥΙ Δα π0 Ἀπ 
ΡΙο φιοά νούβιιηι {Πα πῈ ΟΧΠΙ Βογοῦ, ἀβοῦρίαπ) οἱ ἔπογαξ μος ΒΟ! πὶ; ἰάθη ἀπίομα, 
τηοχ ὑγαηϑαίθμ ἴῃ Ὁ] οὔαιη, απο 60 οσαγούοῦ, ΒΌΒΡΙΟΙΟἢ 5. ποία Πι ΠΌΠῸ ΠΠΓΘΥΘ νἱ-᾿ 
ἀοδίῃγ γουβαὶ 92. “Οοἴογαπι ροβὲ τοῦθ ἔχει νοῦν ρα ποίη] ΡΟΠ6, οἵ 564 6 η [18 516 5ΓΠ6:᾽ 
ᾧ (Πι. 6. σῷ προειρημένῳ) ἐμπεσὼν εἰς τὸν περὶ πάντων σῶν ἡρώων λόγον κα. “. λ. ΒΟυΤΊΜ.. 

Υ “ς ΑἸΠ ροϑύ ἢππο δαάπηΐ: οὐδέ σι-τογελοίωφ᾽᾽ ἴα ῬΟΥΒΟΠΊΒ, ΓΘ ΘΓΘΏΒ ΟΧ 5680]. Ηκαι]. 
ΒΟΌΤΊΤΜ. 



Ε18Β. 1. ΟΔΥΣΣΕΙΑΣ Δ. 199 103-18, 

παύομαι" αἰψνηρὸς δὲ κόρος κρυερόιο γόοιο. 
΄ 7, 

τῶν πάντων οὐ τόσσον ὀδύρομωι, ἀχνύμενός ΖΈερ, 

ὡς ἑνὸς, ὅστε μοι ὕπνον ἀπεχβαίρει καὶ ἐδωδὴν 
ΕΣ Ε Ε] »“ ΝΖ »" 39 Υ̓ 

ἐπεὶ οὔτις Αχαιων τόσσ᾽ ἐμόγησεν, μνωομένω" 

τος 

ὅσσ᾽ Οδυσεὺς ε ἐμόγησε καὶ ἤρατο" τῷ δ᾽ ἀρ ἔμελλεν 

αὐτῷ κήδε ἔσεσθαι, ἐμοὶ δ᾽ ἄχος αἰὲν ἄλαστον 

κείνου, ὅπως δὴ δηρὸν ἀποίχεται" οὐδέ τι ἴδμεν, 

ζώει ὅ 9 γ᾽ ῇ τέϊνηκεν' ὀδύρονταί γύ σου αὐτὸν 

Λαέρτῃς θ᾽ ὁ γέρων καὶ ἐχέφρων Πηνελόπειω, 

Τηλέμαχός θ᾽, ὃ ον ἔλειπε νέον γεγαώτ᾽ ἐνὶ οἴκῳ. 

Ἃς φάτο" τῷ δ᾽ ὥρω πατρὸς ὑφ᾽ ἵμερον ὦρσε γόοιο. 

δάκρυ δ᾽ ἀπὸ βλεφάρων χαμάδις βάλε, πατρὸς ἀκούσας, 
χλαῖναν πορφυρέην ἄντ᾽ ὀφθωλμοῖὶν ἀνασχὼν τς 

ἀμφοτέρησιν χερσί, νόησε δὲ ( μιν Μενέλαος" 

μερμήριξε δ᾽ ἔπειτω κωτὼ φρένω καὶ κωτὼ θυμὸν, 
ἠέ μιν αὐτὸν πατρὸς ἐάσειε μνησθῆναι, 

τοῦ. μνωομένῳ] μνωμένω Ἡ. 
ΣΎ. ΤοΟ. Εἰδμεν. 
ὄρσε ἃ τη. }Γ. Η. 
μοϊσιν οἴ 154. ΗῸ Υ. 

καὶ ἀφορμὴν ἔχῃ ὃ λόγος ἐπὶ τὴν Ὄδυσ- 
σέως μνήμην βατῆσαι. , ἴλργεος ἱπ- 

ποβότοιο] Τῆς Πελοποννήσου, πρὸς τὸ τρέ- 
φειν ἵππους ἐπιτηδείου. ὰ. το. Αἰψη- 

βὺς δὲ κόρος] “ὋὋ ὑπὲρ τῶν ἄλλων μοι θρῆ- 
νὸς ταχέως θραύεται. υ]ο. Ιοξ. 
᾿Απεχθαίρει] Ποιεῖ ὡς ἑνὸς 5 εἰς ἐπίτασιν 
ταῦτα πάντων καὶ τῶν μεγίστων κακῶν 

ἀνάπαυλάν τινα παρέχειν πέφυκεν. Ω. 
108. ᾿Εμοὶ δ᾽ ἄχος] Ἑϊκότως ἀνιᾶται, 

ὅτι οὐδὲν ὥνατο τῆς πρὸς ἀλλήλων φιλίας. 

Ῥα], Ὁ. τιο. Ὀδύρονταί νύ που] “Απερ 
ἔμελλεν ἐρωτήσειν ὁ Τηλέμαχος, ταῦτα 

5. ΘΟΒΟΙ ἢ. σΟΥΤ Ὁ ὉΙΒΒΙ Πλπ1 : ἴῃ απὸ {τπβίγα Δ θΟΥ νου νουθα ὡς 
τοχῖι τοίου γο, 
Ἰο ο586 μισητὸν σγοιεῖ, 

χαίρει) Μισχησὸν στοιεῖ ὡς ἐν νόσῳ. 

ἰπζονΐηι ΒΆΓΟΙΔΩΝ: 
σἄντων--- πέφυκεν. ΒΌΤΤΜ. 

ἃ Αῃίρ ἡβώοντα ἴῃ 8. νέον οχ Ιοςο Ηοηι. 

10. ᾿Αχαιξῶν. 
111. Λαξέρτη;. 

114. δάκρυ] δάκρυα Η. 
116, Μενέλαξος. 

1οϑ. ἄχος] ἄχθος ΡΙῸ ν. 
112. ῥβοίκῳ. [13. ὦρσε] 

Ἐ1Ὸς ὀφθαλμοῖνν ὀφθαλ- 

φράσας ὁ Μενέλαος ἐκφέρει. καὶ γίνεται 

τὸ πᾶν νοούμενον περιπαθές. ἀλλὰ καὶ 
τὴν ὁμοιότητα ἐκφεύγει ὁ ποιητής. παρὰ 
γὰρ Νέστορι ὁ Τηλέμαχος ἤρχετο τῶν 

λόγων. ᾧ. 111. Λαέρτης θ᾽ ὁ γέρων] 
Ἐπὶ τὸ οἰκτρότατον προήγαγε τὸν οἶκτον. 
διὸ καὶ εὐθέως ἐπήνεγκε, Τῷ δ᾽ ἄρα πα- 
τρὸς ὑφ᾽ ἵμερον ὥρσε γόοιο. Ὁ, 112. 

Ἔλειπε νέον] Νεωστὶ γεγονότα ὡς καὶ 
ἐν Ἰλιάδι ((΄. 4406.) δ᾿ ἡβώοντα τὸν νε- 
ὡστὶ ἡβῶντα. ὦ. 113. Ὦρσε γόοιο] 
Ἢ “αὐτὴ διάθεσις καὶ παρὰ Φαίαξιν ὑπὸ 

᾿Οδυσσέως. ὁ μὲν γὰρ τὰς ἑαυτοῦ πρά- 

ἑνὸς δῇ ραᾶρῃν ἴῃ 
Ἐπιοπάδτο δαῦθον σοπ δ τὶ Βα νοις Εαδία 15, αὶ ἀοοοῖ ἀπεχθαίρει 

Ηϊμπο πο ἀαθὶῖο Ρυϊπιὰ ΒΟ ΠῸ}}} γουθὰ ἴζὰ τοὐϊητοστγανο: 
ἘοΙαπα Ἰδοῦ Δ οΥαμΐ, αδῆι ἔα 5 νου 5. βὶς 

Εἰς ἐπίφασιν ταῦτα «ἰδοιἰογὶδ; πὲ φιοα οαϊοδα γοαάαξ εὰ ἔρδα χια 

ΒΟΌΤΤΜ. 

᾿᾽Ασ:- 



194 ΟΔΥΣΣΕΙΑΣ Δ. 10“ 5120. 118. 1Γ. 

ἤ πρώτ᾽ ἐξερέοιτο, ἑκωστά, τε μυθήσαιτο.. 

'Ἕως ὃ ταῦθ᾽ ὥρμαινε κατὼ, φρένω καὶ κατὼ θυμὸν, 

ἐκ δ᾽ Ἑλένη θαλάμοιο θυώδεος ὑψψορόφοιο 

ἤλυθεν, ᾿Αρτέμιδι χρυσηλωκάτῳ εἰρουίον" 

τῇ δ᾽ ἄρ᾽ ἄμ ᾿Αδρήστη κλισίην εὔτυκτον ἔθηκεν' 

᾿Αλκίππη δὲ τάπητα φέρεν μωλώκου ἐρίοιο" 

Φυλὼ δ᾽ ἀργύρεον τάλωρον φέρε, τόν οἱ ἔδωκεν 125. 

᾿Αλκάνδρη, Πολύβοιο δάμαρ, ὃς ἔνα εἰ Θήβης 

Αἰγυπτίης, 60, πλέιστω δόμοις ἔ ἔνι κτήματω κεϊτωι" 

ὃς Μενελάῳ δῶκε δύ᾽ ἀργυρέως ἀσαμίνθους, 

δοιοὺς δὲ τρίποδας, δέκω δὲ χρυσοῖο τάλωντα. 

110. μυθήσαιτο] πειρήσαιτο ὟΝ. 
123. εὔτυκτον] εὔκτυκτον 5664 εὔτυκτον 50Π0]. τηᾶγ. Η. 
0 Εγηθϑῦ ἀΠΠροητα οπλίδϑιιῃ. Ηὰησ αὖ ἔργ (1 οχρίοὶ. ΜΒ, ἰβοῦο 

126. Πολύβοιο] Πολύβου Ν. ἔδωκεν. ΡΟΒ5. 10. ῥοι. 

158. Μενελάξῳ. 

5 ͵ 7, «ὯΝ - ν-Ἃ 
ἕξεις ἀκούων κλαίει, ὁ δὲ τοῦ πατρὸς ἀνα- 

μνησθείς. ῷ. τ19. Ἕκαστά τε πειρή- 
σαιτο] ᾿Επερήσαιτο, ἀντὶ τοῦ ἐπερωτή- 
σειεν. ἔνιοι δὲ γράφουσι, μυθήσαιτο, κα- 

κῶς. Ο. Ηα1]|.Ὁ τῶι. Ἐκ δ᾽ Ἑλένη] 
3 - 7 
Ἐπειδὴ μέλλει τῶν ᾿Οδυσσέως ἔργων μνη- 

͵ὕ ΄ , Ά ἣν « 

μονεύειν, συμπλέξαι θέλει τὰς ἐν ὑστέρῳ 

στρατοπέδῳ πράξεις αὐτοῦ ὑπὲρ τοῦ ποι- 
κίλην καταστῆσαι τὴν διήγησιν. ἐπιτη- 

δειότατον δὲ τὸ τῆς Ἑλένης πρόσωπον, 
ἅτε παρατυχὸν ἐν Ἰλίῳ. ΩΘ. 122. Χρυ- 

. ΄ - Ν Ν , σηλακάτῳ] Τῇ λαμπρὰς καὶ χρυσαυγέας 
5 ΄ ἐῷ 3 - Ε ΄ ᾿ 
ἡλακάτας ἤτοι ἀκτινώς ἐχούσῃ. ἃ. 122. 

“Αμ᾽ ᾿Αδρήστῃ]) Σημειωτέον καὶ περὶ τῶν 
θεραπαινῶν. ἄλλαι μὲν γὰρ ἐν Ἰλιάδι, 

ἄλλαι δὲ νῦν. οὐ γὰρ εὐπρεπὲς τὰς μετ- 
εχούσας τοῦ 
συνεῖναι τῇ γυναικί. Τινὲς δὲ γράφου- 

ἁμαρτήματος ἐπιτρέπειν 

σιν, ἅμα δρωστῇ, οἱονεὶ θεράπαιναν. Ὁ. 

Τρισυλλάβως τὸ ᾿Αδρήστη, ὡς Ἡρωδιανὸς 
καὶ ᾿Λρίσταρχος. Η417]. 86ἃ 1ηΐρτ 11- 
ΠΘ685 : Τινὲς δὲ δρωαστὴ, οἱονεὶ θεράπαινα. 

! 

Ἷ 

10. ξέκαστα. 122. ἐεξικυῖα. 

! 

᾿ 

' 
᾿ 

125. ΜίτοΥ πἰδίαμ, 

127. ἔνι] ἐν Η. 

Κλισίην “1 Δίφρον ἀνάκλιτον ἔχοντα. 
ψυ]ρ. 124. Τάπητα] ᾿Απὸ τοῦ πατῶ 
πάτης καὶ τάπης, τὸ ὑποκάτωθεν τῶν πο- 
δῶν ὑπόστρωμα" δάπης δὲ τὸ ἐπάνω, οἷον 

ἐνάπλωμω καὶ ἐφάπλωμα. Ε. 125.᾿ 
Τάλαρον] Τάλαρος γίνεται ἐκ τοῦ τάλας 

ὁ καρτερικὸς καὶ τοῦ αἴρω τὸ ἐπαίρω, δ᾽ 

βαστάζων ἃ ἐν αὐτῷ τίθενται. Εἰ. 1.26. 
Ἐνὶ Θήβης) Θῆβαι πόλις Αἰγύπτου ἡ 
νῦν καλουμένη Διόσπολις. ο. Ψυὶρ.. 
ψγπ6.  ὙἼ25. ἂν ἀργυρέας ἀσαμύνθους)}, 

Σημεῖον πλούτου τοῦτο, ἀσαμύνθους ἀρ- 
120. Δοιούς}, 
ἐλλιπέστερα ᾿ 

γὰρ τὰ δεύτερω ὡς πρὸς τὰ πρῶτά εἰσι. 
Ἧι ὙΤάλαντα] Τὸ τάλαντον ἦν παρᾶ᾽ 
τοῖς ἀρχαίοις ποσὺς ἄριστος ({. σταθμὸς, 

π. ἀόριστος). ἔπειτα δὲ ἐλέγετο εἶναι εἴς 

γυρὰς ὅλας δοῦναι. Ω. 

᾿Απὸ τοῦ δέω τὸ ἐλλείπω. 

κοσι πέντε λιτρῶν καὶ πάβ᾽ ἄλλοις πεν- 

τήκοντω. τάλαντον δὲ καὶ τὸ σταθμίζν 
ἀτάλαντος οὖν ὁ ἰσοκάμπανος ὃς ἐὰν 

ἐξῆν ταλαντευθῆναι, ἤγουν σταθμηθῆναι,. 

ΤΩ δ]. ἰδτη θη ΡΓΪπηῶ ᾿Ὸ} 15 50Π0111 γοοὶ Ργῆχιπη γφ. (τᾶ γο ῬΟΓΒΟΠΙΒ: “Νοπλ-. 
«ὁ φ νο]εῖϊΐ ἐπειρήσατο, 

ς (οπῇ, Βο[ο]. «΄, 12οϑ.0. ΒΟΤΊΤΜ. 
ἃ Καμπανὸς δίαίογ. (]ο055. Οτοο]δί. 

Οδηρο ην. ΒΟΌΤΊΜ. 

564 νἹάοίαγ 1η Ἰοτημηδίθ ροΟύ π15 ΒΟΥ ΘΠ Π τ᾽ ἐμ. ᾿ Ἷ 
ἄοσααπα 1110 γφ. δίαταθῃ ἀν Πὴ αὖ ΒΡ: Υἱά. δα β΄. 334. ΒΟΤΓΜ. 

Τιοςο5 δποίογαμι δα δηΠ]υογατα νἱα, ἂρ. θα. 



1.18.ν. 

χωρὶς δ᾽ αὖθ᾽ Ἑλένη ἄλοχος πόρε κάλλιμα ώραω, 

ΟΔΥΣΣΕΙΑΣ Δ. 1[30---143. 19ὅ 

χρυσῆν τ ἠλακάτην, ,τάλαρόν θ᾽ ὑπόκυκλον ὄπωσσεν, 

ἀργύρεον, χρυσῷ δ᾽ ἐπὶ χείλεα κεκράαντο. 

τόν ῥά οἱ ἀμφίπολις Φυλὼ παρέθηκε φέρουσα, 

νήματος ἀσκητόιο βεβυσμένον᾽ αὐτὰρ ἐπ᾿ αὐτῷ 
ἡλακάτη τετάνυστο, ἰοδνεφὲς εἰρος ἔχουσα. 

ἕᾷτο δ᾽ ἐν κλισμῷ, ὑπὸ δὲ θρῆνυς ποσὶν ήεν. 

αὐτίκω δ᾽ ἡ γ᾽ ἐπέεσσι πόσιν ἐρέεινεν ἑκαστα) 

"Ιδμεν δὴ, Μενέλωε διοτρεφές, οἵτινες οἵδε 
ἀνδρῶν εὐχετόωνται ἱκανέμεν ἡμέτερον δῶ; 

“εύσομωι, ἢ ἔτυμον ἐρέω: κέλετωι δέ με θυμός. 

οὐ γάρ πώ τινά φημι ἐοικότω ὧδε ἰδέσθαι 

οὔτ᾽ ἄνδρ᾽, οὔτε γυναΐκω, (σέβας μ᾽ ἔχει εἰσορόωσαν,) 
ὡς δ᾽ ᾿Ὅλισσῆαι μεγωλήτορος υἱέ, ἔοικε 

132. ἔοι. 135. διοδνεφές. 
βέκαστα. 148. Είδμεν. Μενέλαξε. 
βιδέσθαι. 

ἴσος δ᾽ ἂν εὑρεθῇ τοῖς σταθμιζομένοις 

(50 ". συσταθμ..) αὐτῷ. τὸ γὰρ α ἐπὶ 
ἰσότητος. Ἢ ἀτάλαντος ὁ ὃ δίκαιος, ὃ ὃ μὴ 

τῇ ταλάντου ἀοριστίᾳ συμπίπτων. ἘΙ. 
131. Χρυσὴν τ᾿ ἠλακάτην] ἬἨλακάτη 
λέγεται τὸ ἐργαλεῖον, ἠλάκατα δὲ τὰ 
ἔρια. τὰ πλεκόμενα τῇ ἡλακάτῃ. ἘΠ. 

Ὑπόκυκλον) Στρογγυλοειδῆ. ΕΙ. Πρὸς τὸ 
ἐφέλκειν καὶ περιφέρειν τὸν τάλαρον. ἢ 
κερίκυκλον ὅ ἐστι κυκλοτερῆ. ἍἌΦ᾽ ἐτέ- 
ρας δὲ ἀρχῆς τὸ ἔπος ἀναγνωστέον. Ὁ. 
142. ᾿Επὶ χείλεα κεκράαντο] Λείπει τὸ 

ἀπήρτιστο ἢ κεκέραστο. Ὁ. 134. Νή- 
ματος ἀσκητοῖο}) Τοῦ φιλοκαλουμένου καὶ 
νήθεσθαι λοιπὸν δυναμένου. Ὁ. Νήμα- 
τος} Εἰς νῆσιν ἐπιτηδειότερος ἱ (510). 
Ασκητοῖρ, καλῶς γεγονότος. Δα]. 1 5 Ἐν 
Ἰοδνεφές] Βεβαμμένον πορφυροῦν. ψίνε- 
ται δὲ ἀπὸ τοῦ ἴον τὸ ἄνθος καὶ τοῦ ὃδνό- 

«5 Τπληὸ σημαίνει. ΒΌΤΤΜ. 
τ ϑοῦ, Εἰς νῆσιν ἐπιτηδειότησος, 

ἱπσισηδειόσησος πρὸς σὸν πόλεμον. 

143. υἱί υἱεῖ, 568. ῥγίηιο {πθτγαΐ υἷ, Η. 

[30 

135 

[40 

τὴν, 87 10. ἥ ξεπέεσσι. 
140. Δ 141. βεξοικότα. 

10. βέβοικε. 

φος. ἤτοι τὸ βεβαμμένον κατὰ τὰ ἴα. 
Β. Μέλαν μαλίον (ν. ποῖ. ἃᾷ α΄. 
443.) Ὁ. 130. Εὐχετόωντο] Ἔκαυ- 
χῶντο. Ἄα]ρ. 8 140. Ψεύσομαι!] Ὃ 
λέγει τοιοῦτόν ἐστιν, εἴτε ψεύσομαι εἴτε 
ἀληθεύσω ὅμως ἐρῶ. οὔπω γὰρ λέγω ὁρᾶ- 
σθαί τινα οὕτως ἐοικότα. Β. ΨΕεύσομαι 
ἢ ἔτυμον ἐρέω] ̓ Αριστοφάνης οὐκ ἀποῴαν- 

τικῶς ἀλλ᾽ ἐν ἤθει. οὐκ ἀναγκαῖον δὲ 

ὃ γὰρ λέγει τοιοῦ- 
τόν ἐστιν, εἴτε ψεύσομαι εἴτε ἀληθεύσω. 
Ω. 141. Ἰδέσθαι] Γράφε, γενέσθαι. 
Ἐ. 143. Ὀδυσσῆως υἷι ἔοικε] Πῶς τὸν 
Τηλέμαχον ἐχαρακτήριζον καίτοι μὴ ἰδόν- 
τες καὶ ἄλλοτε αὐτὸν, τὸν δὲ Πεισίστρα- 
τον οὐκ ἐχαρακτήριζον; ; Πλείονα γὰρ φι- 

λίαν καὶ ̓ προσοχὴν εἶχον πρὸς τὸν ᾿᾽Οδυσ- 
σέα παρὸ πρὸς τὸν Νέστορα. 

“᾿ Ἁ "“ 

περισπᾶσθαι τὸν ἢ. 

καὶ ὡς ἀκ- 

ἄζοντα καὶ σφριγῶντα. τὸν δὲ Πεισί- μ Ὑ 

δ᾽. ῬΟΪΥ}). 2, 23» 11, σίτου καὶ βελῶν καὶ «ἧς ἄλλης 
ΒΌΤΊΥΤΜ. 

ξ 5ῖς οα, δῃΐ. Νδηι ἴῃ γϑοθη του θι15 δὶς ἰη του ΡΟ] ἴα πὶ ΞΟ ΒΟΙ πὰ: Εὐχετόωνται Ἔνιοι, 
εὐχεσόωντο, ἐκαυχῶντο. Εἰ εἰς ἉΠΑΘΟΙΪΟΒ ἷ ἴῃ ΙΒ ΒΟΠΟΙ ἰδ. ΟΠ) ἸΟΠΥΠΊἃ ΔΉΓΙ ΛΠ. ἃ τὸ- 
ἜρΡ΄ὰ βοῦῖρ ταν ἀἰϊξογοραῦ: 56 Ὠλ]ῖο βερρὶτι5 Ἰδηχπιὰ ἴδοῖζο πυαταΐαμα τορροτὶ, ΒΌΤΈΜ. 
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,7ὔ Ν ᾽ ’ Ψ 3 ἃς ψ 

Τηλεμάχῳ, ΤῸ ἐλειπε γεον γεγωῶτ ἐνὶ ομθῷ 

κεινος ἀνήρ, 0ΟΤ᾽ ἐμψέιο κυνώπιδος εἰνεκ᾽ ᾿Αχιωιοὶ 
4 Ὁ να ΣΝ «τὰ 7 ΠΝ ς 7 

ἤλθεθ ὑπὸ Τροίήν, πόλεμον θρωσὺν ορμιωίνοντες. 
ΕἸ 5 ΄  ὰ 

Τὴν δ᾽ ἀπωμειβόμενος προσέφη ξανθὸς Μενέλωος" ΓΤ 
τ "» ᾽ ἊΝ 7 ς 1 

οὕτω νῦν καὶ ἐγὼ νοέω, γύνωι, ὡς σὺ εἰσκεις" ᾿ 

κείνου γὰρ τοιοίδε πόδες, τοιωΐδε τε χεῖρες, ,Ἅ“; 
» »ν ͵΄ ᾽ ’ τς ΄ »μψμἽ 

ὀφθωλμων τε βολαὶ, κεφωλήη τ, εφύπερθέ τε χωίται. 
“ 4 Ε] Ἂ νᾶ ΕῚ 9. 9 “οω" 

καὶ νὺν ἤτοι ἐγὼ μεμνημένος ἀμφ᾽ ὈΟδυσηὶ , 

μυθεόμην ὅσω κέϊνος ὀϊζώσας ἐμόγησεν 
» 86. ὧν ἃς ἢ ἃς ϑζε. ἥν", ἊΣ , , 

ἀμφ᾽ ἐμοὶ, αὐτὰρ ὃ πικρὸν ὑπ᾽ ὀφρύσι δάκρυον εἶβε, 

χλονων πορφυρέην ἄντ᾽ ὀφθωλμόϊιν ἀνωσχών. 
ες 5 " 7 7 5 7 , 

Τὸν δ᾽ αὖ Νεστορίδης Πεισιστρῶτος ὠντιον ηὔδα" 
᾽ Ψ Ῥ ᾿Ὶ 7 »ο» ᾿ 

Ατρείδη Μενελῶε διοτρεφές, ὀρχιρύμε λᾳρ, Ἶ 

κείνου μέντοι ὁδ᾽ υἱὸς ἐτήτυμον, ὡς ὠὡγορεύεις" 

᾿λλὰὼ σωδῴρων ἐστὶ, νεμεσσῶώτωι δ᾽ ενὶ θυμῷ Τ᾿ ἀλλᾷ Σρδ δων τ᾿, νεμεσσαται δια τ ' 
ὧδ᾽ ἐλθὼν τὸ πρῶτον, ἐπεσβολίως ἀνωφαίνειν ᾿ 

ΟΔΥΣΣΕΙΑΣ Δ. τ σο. 118. 

144. ξοίκῳ. 145. ᾿Αχαιβοί, 147. Μενέλαβοςς. 148. βεΐσκεις. 140. γὰρ]. 

μὲν Υ. 152. κεῖνος] ἐκεῖνος Υ. 

ΡΙΌ πυκνόν. ΡΟΙ Ξ. πυκνὸν Υ. 

Ἀ 5 5» ὔ “Ὁ ΡῈ 
στρατὸν καθὸ οὐκ ἐγνώρισαν, δηλοῖ αὐτὸς 

ἑαυτόν. Ἐ. Οὐ Τηλέμαχον εἰδυῖα ταῦτα 

λέγει, ἀλλ᾽ ἐκ τοῦ χαρακτῆρος τοῦ Οδυσ- 
-ρ" -Ὁ ε 

σέως. Ἐ. Ὡς ὅδ᾽ Ὀδυσσῆος] Τοῦτο ἡ 
΄ 3) 7 Ψ Ν Ν 

συνήθεια ἄνω συνάπτει. δύναται δὲ καὶ 
θαυμαστικῶς ἀναγινώσκεσθαι, θαυμα- 

-Ἑφ» - " 
στικοῦ ὄντος τοῦ λόγου. ὦ. ᾿Αλλως. 
7 -φ γ{ "Εοικέ φησιν Οδυσσέως υἱῷ Ὀντως καὶ οὐ- 

δενὶ ἄλλῳ. ἐξομοιοῖ δὲ αὐτὸν τῷ πατρὶ 
3 ε "» 3 7 . 

οὐχ, ἑωρακυϊά ποτε ᾽Οδυσσέως παῖδα. ο 
Μεγαλήτορος] Τινὲς, ταλασίφρονος. Ηδ1]. 

Ω. 145. Ἔμεῖο κυνώπιδος] Ὃ ποιητὴς 
ὑπεραπολογεῖται “Ἑλένης ἀεί. Τ᾿. 140. 
Κείνου γὰρ τοίδε πόδες] ᾽Ἔκ γὰρ τῶν 
Ε Ν -, »Μ ΄ ἘΞ Ὲ , 
ἄκρων καὶ τῆς ὑψεὼως μάλιστα αἱ ὁμοιο- 
τητες τῶν σωμάτων ἐκφαίνονται. ὅσον 
δὲ ῥᾷον ἐστοχάσατο τοσοῦτον ἀκριβέστε- 

-“ , 

ρον ἀπεφῆνατο τὸν μεταξὺ χρόνον δηλο- 
-“ 

νότι κατανοῶν. τὸ δὲ λεγόμενον, ἀπὸ πο- 
δῶν εἰς κεφαλήν. Ὁ. 151. Καὶ νῦν] 

 ΨΉ ε φὰς Ὧν 7, ᾿΄ γ2 7 
Καὶ νῦν ὡς ἐγὼ περὶ ἐκείνου ἔλεγον εὐθέως 

1 56. ᾿Ατρεβίδη Μενέλαβε. λαξβῶν. 
153. πικρὸν] πυκὶνὸν Ἡ]. ἸΘῪ] ΕΥΘΕΕ, 

᾿ 
᾿ 

οὗτος ἔκλαιε. Β. 156. Ὄρχαμε) Ἤγε-, 
μών. παρὰ τὸ ἄρχω ἄρχαμος καὶ ὄρχα-. 
μος. Ω. Ῥογβοῃι δὴ 457. 6χ β0ῃοτι 
Ἰο δά πιιης νϑύβῃη ρῥγοΐογι : Πάρ-, 
δαλις ἡ δορὰ καὶ πόρδαλις τὸ ζῶον. τ ' 
᾿Αλλὰ σαόφρων ---- τό2. Τῷ δ᾽ ὦ 
᾿Αθετοῦνται πέντε στίχοι ὡς περιττοὶ καὶ 
ὑπὸ νέου παντάπασι λέγεσθαι ἀπρεπεῖς, 
(ΗΠ υουβαᾳὰε ΡΟΙΒ. εχ Ηδ1].) ἄλλι 
τε οὐδὲ συμβουλευσόμενος τῷ Μενε 

πάρεστιν, ἀλλ᾽ εἴ τινα οἱ κληδόνα αν, 
ἐνίσποι. Ὁ. ᾿Αλλὰ σαόφρων) Παρὰ τὰ 

πάτρια καὶ οὐχ, ἁρμόττοντα τοῦ Πεισι-, 
στράτου πρόσωπά (801. προσώπῳ). καὶ 
τὸ νεμεσσᾶται ἀντὶ τοῦ αἰδεῖται ᾿ 
ὁμηρικῶς. καὶ ἐπεσβολίαι δὲ γέλοιαι. 
ὅθεν Ζηνόδοτος μεταποιεῖ, ἐπιστομιίως ἀἄνῶ-, 
φαίνειν. ὦ. 159. ᾿Επεσβολίας] Ἐπῶν. 
ἐσβολὰς ἤτοι τὰς τῶν μνηστήρων λοιδοτι 
ρίας. ἐπεσβολία γὰρ ἡ ὕβρις ἡ τοῖς ἔπεσι. 
βάλλουσα. Β. Ω. Βολὰς λόγων ἤτοι 
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ἄντα σέθεν, τοῦ νῶϊ, θεοῦ ὡς, τερπόμε!" οὐδῆ. 
αὐτὰρ ἐμὲ προέηκε Γερήνιος ἱππότω Νέστωρ, 

τῷ ᾧ ἅμα πομπὸν ἕπεσθαι" ἐέλδετο γάρ σε ἰδέσθαι, 
ἴφρα οἱ Ἵ τι ἔπος ὑποθήσεωι, ἡ ἡέ τι ἔργον. 
τολλὼ γὰρ ἄλγε' ἔχει πώτρὸς σταῖς οἰχομένοιο 
ν μεγάροις, ς ῶ μὴ ἄλλοι ἀοσσητήρες ἔωσιν" 
ὃς γὺν Τηλεμάχῳ" ὁ μὲν οἴχετωι, οὐδὲ οἱ ἄλλοι 

σ᾽, οἵ κεν κατὼ δήμον᾽ ὠὡλώλκοιεν κωκότητα. 

16ο, ξΡώς. 162. τῷ] τῶν δ 
έργον. Ιός. μεγάροις] μεγάροισιν Ἡ. 

Ῥοπετείας. Ῥὰ]. Τὰς γενομένας τῶν 
νηστήρων εἰς αὐτὸν φλυαρίας, ἢ τὰς 
τρὶ τὸν οἶκον αὐτοῦ λοιδορίας διεξιέναι. 
ὑπὸ σωφροσύνης οὐ βούλεται προκατάρ- 
σθαι λόγων. ἐπεσβολίας οὗ οὖν νῦν τὰς τῶν 
πῶν εἰσβολὰς καὶ ἀρχάς φησιν. ἘἸ. νυ. 
6ι. Αὐτὰρ ἐμέ] Οὐκοῦν οὐδὲ οὗτος 
Ῥοπετὴς οὐχὶ σώφρων ὅτι φθέγγεται. 
χεδὸν γὰρ τὴν ἔντευξιν πρὸς τὸν Μενέ- 
ον οὗτος ἐμπεπίστευται ὑπὸ τοῦ πατρός. 
). 162. ᾿Εέλδετο] Ζηνόδοτος, οἴετο 
ἷ. 6, ὀΐετο. ῬΟἨ Β.). κακῶς. Ηατ]. 
63. ὄφρα οἵ Προειρηκότος τοῦ Μενε- 
ἄου, Οὐδέ τε ἴδμεν, Ζώει ὅγ᾽ ἢ τέθνηκεν 
109. ), ψυχρὸν ἦν ἐπαγαγεῖν ὅτι ἥκει ὁ 
ἡλέμαχος πευσόμενος περὶ τοῦ ,τατρὸς 
ζῇ. ἐπ᾽ ἄλλο οὖν μεταβαίνει, ὅτι μα- 
ἥσεως καὶ ὠφελείας τυχεῖν βουλόμενος 
ζει διὰ τὰ ἐνοχλοῦντα ἐν τῇ πόλει. τὸ 
ἐ ἦθός τινες οὐ συνιέντες ἠθέτησαν ἔ ἔπη. 
», 164. Πολλὰ γὰρ ἄλγε ἔχει πα- 
»ς] Ὅρα τὴν σύνεσιν. τοῦ πατρός πως 
ἣν σοφίαν ἀκα ἀμῴκται. ὥσπερ ἐκεῖ- 
Ψ Βομφυλάττομεν" » οὐ φανερῶς ἐκθέ- 
ἐνὸν τὰ περὶ τοὺς μνηστῆρας, ἵνα εἰ μὴ 
γύλοιτο ἐκφανίζειν ὁ ὁ Τηλέμαχος τὰ περὶ 
ὑτοὺς, μὴ φαίνηται αὐτὸς περιεργαζό- 
Σ μηδὲ ὀνειδίζων τὴν συμφορὰν τῷ 
ανίσκῳ" οὕτω καὶ ὃ Πεισίστρατος μετ- 
Ἔγκε τὸν λόγον ἐπὶ τὴν. κοινὴν ὀρφα- 
ἂν. τὸ γὰρ ἐπελθεῖν τὸ κατὰ τοὺς 
ἡστῆρας περίεργον παρόντος αὐτοῦ τοῦ 

δ Ταβογοπάνιαν ραΐο γὰῤ γοβὶ ὥσσερ. 
)9. 20Ο. οὖ ΒΟΥΠΊΟΠΟΒ ἸὨΒΘα Θ ἢἴο5. 

ΥΟΙ,. 1. 

10. Ειδέσθαι. 

τό6. βοι. 

163. βοι. Ρβέπος. 

πεπονθότος. 6. 165. ̓ Δοσσητῆρες] Οἱ 
ἕτοιμοι, “βοηθοὶ, παρὰ τὸ μὴ ἀναμένειν 
ὕσσαν ἥτοι χρησμὸν καὶ μαντείαν εἰς τὸ 
βοηθῆσαι. ὃ γὰρ μὴ θέλων βοηθῆσαί τινι 
καλούμενός φησιν ὅτι ἀπελθεῖν θέλω πρῶ- 
τον καὶ λαβεῖν χρησμὸν περὶ τούτου, καὶ 
εἰ ἔστιν ἀπὸ χρησμοῦ δεδόμενον, βοηθήσω 
σοι. ἢ ἐκ τοῦ α ἐπιτατικοῦ καὶ τοῦ ὕσ- 
σω τὸ βλέπω. Εἰ. ᾿ἙἜωσιν] Ὡς λέγωσι, 

τρίτη ἀπὸ τέλους ἣ ὀξεῖα. σημαίνει γὰρ 

ὑπάρχωσιν. ὅτε δὲ ἀπὸ τοῦ ἐῶ ἐᾷς κέ- 
κλιται, προπερισπαστέον, Οὐ μέν σ᾽ οὐδ᾽ 
ἐῶσιν (δ. 8ο5.). ὦ. τό. Εἶσ᾽ οἵ 
κεν κατὰ δῆμον ἀλάλκοιεν] Διατί μὴ 
συμμαχεῖ Μενέλαος, καλὴ γὰρ ἡ πρόφα- 
σις γυναῖκα περισῶσαι φίλου εἰς τὰ 
ὅμοια. ὑπὸ Οδυσσέως εὐεργετηθείς ; ; διατί 

δὲ καὶ Τηλέμαχος οὐκ αἰτεῖ συμμαχίαν ; 
Ἢ ὅτι ἔλεγεν ̓ Αθηνᾶ, Οὔτι ἔτι δηρόν γε 
φίλης ἀπὸ πατρίδος Ἔσσεται, οὐδ᾽ εἴπερ 

σιδήρεα δέσματ᾽ ἔ ἐχῇσι (α΄. 203.) μετὰ 
δὲ τοὺς λόγους τούτους θεασάμιενος τὴν 
ἀπαλλαγὴν τῆς θεᾶς καὶ γνοὺς ὅτι παρὰ 
θεοῦ ταῦτα ἠκηκόει, εἰκότως ἐκδέχεται 
τὴν τοῦ πατρὸς παρουσίαν, καὶ τοῦτο 
μάλιστα σπεύδει μαθεῖν, ποῦ ποτε ἄρα 
τυγχάνει ᾿Οδυσσεύς. τὸ δὲ μὴ δεηθέντος 
τοῦ Τηλεμάχου. Μενέλαον συμμαχεῖν, 
περίεργον. δεῖ γὰρ ὠφελεῖν τοὺς φίλους, 

ὰ βούλονται. ἄλλως τε καὶ ἀφορμὴν 
ἔχει Νέστωρ τε καὶ Μενέλαος, τοῦ μὴ 

πέμψαι στρατείαν Νέστωρ μὲν ἐκ τοῦ 

Ἀ ϑρίοῖς δαΐθμι, ρυΐο, νοῦθα Νοεῖουὶβ γ΄. 
ΒΌΤΥΜ. 

δὰ 
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Ν Ὕ ΕῚ 7 ΄ ΄ 

Τὸν δ᾽ ἀπαμειβόμενος προσέφη ξανθὸς Μενέλαος" 
ΠΥ Ῥἤ “ 7 ἣς 7 5» ΄ «Ἕ ᾽ Ν “ 

ω πόποι, ἡ μάλω δὴ φίλου ἀνέρος υἱὸς ἐμὸν δῶ 
ς ΄ ὦ «“ , 9 »“ »"» Ε Γ 

ἰκεθ᾽, ὃς είνεκ᾽ ἐμεῖο πολέϊς ἐμόγησεν ὠέθλους" 
" 3 7 ΄ ») "7 

καί μιν ἐφῆν ἐλβόντω φιλήσεμεν ἔξοχον ονλλων 
μὴ 7 " “ων ε ε 5 

Ἀργείων, εἰ νωϊν ὑπεὶρ ὡλω νόστον ἔδωκε ' 
ν -»“" ἐκ ΕῚ 7 3 ᾿ 7 

νηυσὶ θοῆσι γενέσθαι ᾿Ολύμπιος εὑρυόπω Ζεύς. 
κι ἐλδὺ εν ἘΨ,, ᾿ Ν ΄ » 9} 

καί κεν οἱ Ἀργεῖ νάσσὼ πολιν, κ͵ὶ δώματ ἔτευξω, ' 
᾽ 5 7 3 ἧς ᾿ ὑὸς ὩΣ 

εξ Ιθάκης ὠγωγὼν σὺν κτημᾶσι καὶ τέκεϊ ὦ, 176 
Ν "»" -»“ 7 ΄ ᾽ 7 ᾿ 

κωὶ πώσιν λώοισι, μίων σολιν ἐξωλαπάξας, 
δ ἱ 5» 4...» ἣν 

αἱ περινωιετάουσιν, ἀνώσσονται δ᾽ ἐμοὶ αὐτω. 
7 Νὰ ἂς. Ψ Ο Ψῃ., 3 Ζ ὩΣ ᾽ “": « ν᾿" 

καὶ κε θάμ ἐνθάδ᾽ ἐόντες ἐμισγόμεθ οὐδέ κεν ἡμεῶς 
327 ΄ ΄ ΄ "Α͂ 

ολλο διέκρινεν Φιλεοντε τε τερπομένω τε, 
» ὦ Ν 7 ΄ ΄, ᾿ ψ, 

πρίν Ὑ ὅτε δὴ θανάτοιο μέλων νεῴος ἀμφεκάλυψινν. 180 
5 Ἄς Ν ,Ὰ ᾿ς 3 Ψ, 3: Ἔ 

φΦλλώ τῶ μὲν που μέλλεν ἀγάσσεσθαι θεὸς ὠῳῦτος, ᾿ 

δ “ 7 ἥ οἷ Ἧι 3) 

ὃς κεῖνον δύστηνον ὠνόστιμνον οἱον ἔθηκεν. 

170. 

170. πολεῖς] πολέας '. ὟΥ. 171. μιν] μὴν Η. τό68. Μενέλαζος. 
172. ὑπεὶρ] ὑπὲρ Ν'΄. 10. ἔξοχον ἄλλων] ἔξοχα πάντων Ραμα Η. “10. ᾿ΑΡ. 

γείξων. 174. καί κέν] καί μέν, 584 μ' 6Χ Θπαιθηᾷ. αὐ νἀδίιν, Η. καΐκε Υ 

1: κέ Το. Ἴ 78: Γῷ. 176. πᾶσιν] πᾶσι Ἡ. 10. λαβοῖσ. 177. βᾶ 

γάσσονται. 1788. κε θάμ κε θ᾽ ἅμ᾽ Η. [ἰ. ἡμέας] ὑμέας Η. 18ο. τρί 

7 πρὶν οἴᾶ80 γ᾽ Η. β 

αὐτόπτης γενέσθαι τῆς ᾿Αθηνᾶς πιστεύ- 

σᾶς τῇ ᾽Οδυσσέως παρουσίᾳ, ὃ δὲ ἐκ 

Πρωτέως ἀκούσας. τί οὖν ἔδει ὑφαρπά- 

ζειν τῆς ᾽Οδυσσέως ἐκδικήσεως; Ω. 

168. Τὸν δ᾽ ἀπαμειβόμενος) Γρ. τὸν δὲ 

μέγ᾽ ὀχθήσας. ΗαΓ]. τόο. Ὦ πόποι 

Οὐκ ἂν ὁμοίως πιστὸς ἦν ὃ λόγος, εἰ μὴ 

καὶ πρὸ τῆς γνώσεως τοῦ Τηλεμάχου 

ἀγνοῶν τίνες οἱ παρόντες προείρηκεν ἐκεῖνα 

τὰ ἔπη, Τῶν πάντων οὐ τόσσον ὀδύρομαι 

(1ο4.). Ὁ. 1τγο. Πολεῖς] Γρ. πολ- 

λέας (1. 6. πολέας). Ηδ1]. 175. Ἔξ 

Ἰθάκης) Ὥστε χώραν εὐδαίμονα ἀντὶ 

τῆς λυπρᾶς ἐκείνης ἀνταλλάξασθαι. τὸ 

γὰρ μόνον μετοικῆσαι ὕμοιον φυγῆς. Τὸ 

δὲ, ἐξαλαπάξας, οὐκ ἔστιν πορθήσας 

ἀλλ᾽ ἁπλῶς κενώσας. Φ. 176. Μίαν 

πόλιν ἐξαλαπάξας] ᾿Δπὸ τῶν πόλεων 

ἐκείνων, αἵτινες ὑπ’ ἐμοῦ βασιλεύονται. 

Τὸ δὲ ἐξαλαπάξας οὐκ ἔστι νῦν πορθή- 

᾿] 

σας, ἀλλὰ ἁπλῶς κενώσας, καὶ μετὰ 

στήσας τοὺς ἐνοικοῦντας εἰς ἕτερον ' 

πον. ἀπίθανον γὰρ τὸ ἐξαλαπάξας ἐπ 

τῶν ὑποτεταγμένων πόλεων. ἀλάπαθ, 

(δου. λάπαθα) γὰρ βοτάνη κενωτίικι 

ὅθεν καὶ ἀλωπάζω ῥῆμα. Β. Ἐ, 1ῇ 

Οὐδέ κεν ἡμέας] Οὐκ ἐν τῇ Σπάρτη 

ἐν ὅλῃ τῇ χώρᾳ. ὦ. τ79. ἴΔλλο δ 

έκρινε] Οὐδὲν ἡμῖν διέζευξε τῆς φιλί 
τὴν εὐφροσύνην, ἢ ὥστε κατὰ διαλθ 

ἥκειν πρὸς ἀλλήλους, πλὴν θάνατος... ᾿ 

Ω. τι. ᾿Αλλὰ τὰ μέν που] Περιπο 

θῶς ὀλοφύρεται ὡς αὐτὸς δεινὰ πεπονθά 

ἔγκειται δὲ, ἀλλὰ καὶ τὸ ἀνθρώπινο 

ὅτι ταῖς μεγάλαις ὑποσχέσεσι τῶν ἄ: 

θρώπων φθόνος ᾿ θεῖος ἐπακολουθεῖ, ( 

᾿Αλλὰ τὰ μέν που μέλλεν] ᾿Αλλὰ τοὶ 

τοις (50. ταῦτα) μὲν ἐῴκε:. νυ; 

᾿Αλλὰ τούτοις μάτην ἐῴκει ἐπὶ πάθε 

παρ ὋὉμήρω φθονήσειν ἐμποδίσαι ἀπ 

σον 
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Ἃς φάτο" τοῖσι δὲ πᾶσιν ὑφ᾽ ἵμερον ὦρσε γόοιο. 

κλαϊε μὲν ᾿Αργείη Ἑλένη Διὸς ἐκγεγαυῖα, 

ὑλάῖε δὲ Τηλέμαχός τε καὶ ᾿Ατρείδης Μενέλαος" 
ὐδ᾽ ἄρω Νέστορος. υἱὸς ἀδαωκρύτω ἔ ἔχεν ὄσσε" 
μγήσατο γὰρ κατὰ θυμὸν. ἀμύμονος ᾿Αντιλόχοιο, 

᾿Ηοὺς ἔκτεινε φαεινὴς ἀγλαὸς υἱός" 

του Ὁ ἐπιμνησθεὶς ἔ ἔπεα πτερόεντ᾽ ἀγόρευεν. 
,»“ ε 

ονέμημ περὶ μέν σὲ βροτῶν πεπνυμένον εἶναι 

184. τκιμον 
ὍΠ0]. ὄσσε Η. 180. βέπεα. 

ρέψασθαι παρὰ Διὸς ἡμῖν ἐκπλαγῆναι. 
ὡς 184. Φανερῶς δείκνυσιν ὅτι πρόφα- 
ἵν σχόντες τὸν Τηλέμαχον κλαίει εἷς 
καστος περὶ τῶν ἰδίων" Ἷ μὲν Ἑλένη 
πὲρ τῶν γεγονότων εἰς αὐτὴν, ἢ ὅτι κάρ- 
ὦ τοι. φίλοικτον ἢ γυνήϊ (ϑορβι. Α]. 
80ο.)" Πεισίστρατος δὲ διὰ τὸν αὐτοῦ 

δελφόν.. κλαίουσι δὲ καὶ Πάτροκλον αἱ 
μφίπολοι τάχα. καὶ γὰρ ἐκεῖνον πρό- 
ασιν ἔχουσαι κλαίουσι περὶ τῶν ἰδίων 
ΠῚ τ΄... 202.). Ε΄. Δαιμονίως ἀντι- 
αμιβανόμενος ὃ ποιητὴς, ὅπως κεκίνηκε 
ὸν οἰκτον τῶν ἀκροατῶν, φαντασίαν 

τὶ. τοὺς τότε ἀκούοντας μετήνεγκε. 
αιμονίως. τῇ τάξει κέχρηται, πρῶτα μὲν 
λαίειν τὴν Ἑλένην" φύσει γὰρ πολυ- 
ἤκρυτον τὸ γένος" εἶτα τὸν προστατοῦν- 
᾽ τοῦ πάθονκ᾽ ὃ δὲ Μενέλαος τρίτος 
ὄντως μετὰ τὴν θήλειαν καὶ αὐτὸν τὸν 
ἐπονθότα" τέταρτος δὲ Πεισίστρατος, 
᾿ μὰ Δία ᾽Οδυσσέα, οὐ «γὰρ οἶδε τὸν 
νδρα" κεκύηκε δὲ αὐτὸν ἡ τοῦ ἀδελφοῦ 
γάμνησις. ὡς καὶ ἐν Ἰλιάδι, Πάτρο- 
λον πρόφασιν, σφῶν δ᾽ αὐτῶν (τ. 
Ο2.). Παρατηρητέον δὲ καὶ τὴν ἐν 
ἧς ῥήμασι διαφοράν. ἐφ' ὧν μὲν γὰρ πα- 
τατικῶς ἔφη κλαῖε, ἐπὶ δὲ Πεισιστρά- 
υ ὡς ἀγνοοῦντος Οδυσσέα, Οὐδ᾽ ἄρα 
ἔστορος υἱὸς ἀδακρύτω ἔχεν ὕσσε. τοῦ- 
»ν γὰρ οὐ διατρίβειν κλαίοντα ὡς ἐκεί- 
υς ἀλλ᾽ αὖτο μόνον τὸ (μὴ ἴῃ5. Μαὶ. ) 
γαὶ ἄδακρυν δηλοῖ. Ὁ. ι8ς. Κλαῖε 

: Δριᾶ ΒΌΡ, Οδί φιλοίκτιστον γυνή. 

185. ᾿Ατρεξίδης Μενέλαξος. 

190 

186. ὕσσε] ὄσσω δἔ 1 

190. ᾽Ατρεβίδη. 

καὶ ᾿Ατρείδης Μενέλαος] Οὐχ, ὅτι πέπει- 

γὰρ 
αὐτὸν ζῇν, ἐξ οὗ τοῦ Πρωτέως ἀκήκος. 

τὸν δὲ μηδέπω παραγιγνόμενον ἀπολοφύ- 
ρετωι. ὦ. ι86. Οὐδ᾽ ἄρα Νέστορος 

υἱὸς ἀδακρύτω] Μὴ θέλων πολλάκις λέ- 
γειν τὸ αὐτὸ, ἤτοι τὸ κλαῖε, δι᾽ ἄλλου 

τρόπου φησί. ἔστι δὲ θαυμαστικόν. Εἰ. 
187. Μνήσατο γάρ] Τὰ ἐν Ἰλιάδι πα- 
ραλειφθέντα διὰ τῆς ᾿Οδυσσείας ὡς μιᾶς 

οὔσης τῆς πραγματείας παραδίδωσι. Ω. 

᾿Αμύμονος ᾿Αντιλόχοιο] Ἤτοι τοῦ ἀδελ- 
φοῦ αὐτοῦ τοῦ παρὰ τοῦ 'Τιθῶνος (510) 

υἱοῦ τῆς Ἡμέρας ἀναιρεθέντος ἐν Τροίᾳ. 

ΒΒ: ΒΡ. Τὴν ῥ᾽ ̓ Ηοῦς ἔκτεινε] Ἴσως 

διὰ τὸ ἐξ ἀνατολῆς αὐτὸν εἶναι. Τιθω- 

νοῦ γὰρ καὶ Ἡμέρας λέγεται εἶναι υἱὸς 
Μέμνων. ΕΙ. Τοῦτο λέγει ([. λέγων), 
τὸν ᾿Αντίλοχον φονευθῆναι ὑπὸ τοῦ Μέμ- 
γονος. οὐκ ἄλλο αἰνίττεται, ἢ ὅτι νέος καὶ 

παρὰ τὸν δέοντα καιρὸν ἐτελεύτησε. 
Μέμνων γὰρ ἐτυμολογεῖται παρὰ τὸ μέν- 
εἰν νέος. Ἐὶ. Ἡρώδης, ἑρμηνεύεται παρ᾽ 

Ἕλλησι δερμάτινος νοῦς. Ὠροϑβί δ ρα 

οοα. 00. ᾿Ατρείδη] Πάντων ἐπὶ δά- 
κρύα τετραμμένων ἔδει Τὰ παρελθεῖν 
τὸν ἐφέξοντα. τὴν μὲν οὖν Ἑλένην οὗ πι- 

7 ,ὔ 

σται τεθνηκέναι αὐτόν. πιστεύει 

θανὸν τοῦτο πράττειν ἥτις γε καὶ αὐτῶν 
, ,ὔ ὙᾺΛ Ν Ἁ ᾽ πρώτη κατάρχει. οὐδὲ μὲν τὸν Τηλέμα- 

χοὸν, πατέρα γὰρ ἀπολοφύρεται. 
Ν Χ »ἈΧ -“" 7 “»» Ἁ ν 

πὲς δὲ οὐδὲ τῷ Μενελάῳ, αὐτὸς γὰρ αἵἴ- 

τιος τῆς συμφορᾶς. πιθανὸς δὲ πρὸς τοῦ-- 

εὐπρε- 

ΒΟΤΊΤΜ. 

ἘΠῚ 
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΄ 7 , ᾧ κε “Ὁ Ἑ 7 »"» 5 

Νεστωρ φαάσχ, ὁ Ὑερῶν, οτ ἐπιμνησαίμεθα σειο 
“ 3 ) 5 ͵, Ὡς 

οἷσιν ενὶ μεγάροισι, καὶ ὡλλήλους ἐρεοιμεν. 
-“" 3 ᾽ 7) 7 3 3 

καὶ γνὺν, εἴτι που ἐστὶ, πίθοιό μοι" οὐ γὼρ ἔγωγε 
» ψι. 9 7 ͵7ὕ Ξ 3 ἣς ων .8.5. 

τερστομν ὀδυρόμενος μετωδόρπιος ὡλλὼ κῶὶ ως 
5] 5 ΄ »“» Ἁ ΕῚ ᾿ 

ἔσσετωι ἠριγένειω" νεμεσσώμαί γε μὲν οὐδὲν 
ε , “ ᾳ ) 

κλαίειν, ὃς κε θάνησι βροτῶν καὶ πότμον επίσπη. 
-»οἢ΄᾿᾽ ΄ Β ᾿᾽ 5... “ ] - 

τοῦτό νυ καὶ γέρως οἱον ὀϊζυροισι βροτοῖσι, 
"ἢ . ΄ ΓΝ ΄ς ᾽ »"Σ»Σ7: 

κείρωσθαί τε κόμην, βωλέειν τ᾽ ἀπὸ δάκρυ παωρείων. 
5 ͵ 5 ἣν 2, 7 

καὶ γὰρ ἐμὸς τέθνηκεν ὠδελφεὺς, ουτι κάκιστος 
3 7 φζ δι ΝΣ ὧδΝ ὼ ᾽ ᾿- ᾽} 

ἈΔργείων" μέλλεις δὲ σὺ ἰδμενωι" οὐ γὰρ ἔγωγε 
27 ᾽ “ νιν Δ’ Ν ΜΝ. Ν ᾿ς 

ἡντήσ,, οὐδὲ ἴδον" περὶ δ᾽ ἄλλων φασὶ γενέσθαι 
7 7 τη λ. Ἂς 5. ΔΛ Δ 

Αντίλοχιον, πέρι μὲν θείειν τωχὺν, ἠδὲ μωχήτην. 
Ν ἈΚ Ὁ} Ἅ τ 7 Ν γῇ 

Τὸν δ᾽ ἀπαμειβόμενος προσέφη ξανθὸς Μενέλαος" 
Ξ " , 7 Ρ Ε ᾽ Ὸ ἘΝ 

ω φίλ , ἐπεὶ τόσω εἰπες, ὁσ᾽ ὧν πεπνυμένος ἀνὴρ 

19 

200. 

102. {Πποῖηϊ8 ποι ὟΥ. ιὉ. ἔοῖσιν. 193. εἴτι που εἴ τίπουν. 
᾿ 

104. μεταδόρπιος] μεταδόρπιος Η. 197. νυ καὶ] νύ 7 5, 
εἰ τί ποῦ ἐστι Ν. 

κε ροϑῦ ταϑιιτὰπι Η, 
Είδμεναι. 4201. βίδον. 

ε , Ε , Ἁ 5» “Ὁ το ὁ Πεισίστρατος ᾽Οδυσσέα μὲν ἀγνοῶν 
πρὸς βραχὺ δὲ δακρύσας ἐκ τῆς τοῦ 
ἀδελφοῦ μνήμης, ἀλλ᾽ οὐδὲ ἐκείνῳ συν- 
ἥθης γεγονώς κομιδὴ γὰρ νέος τυγχάνει, 

Ἕ ΕἸ ε ’ «ε Ἁ - ΄ 
καὶ οὐχ ὁμοία ἡ τελευτή εὐκλεής. 

192. Καὶ ἀλλήλους ἐρέοιμεν} Τινὲς, καὶ 

ἄλλοις (50γ. ἀλλήλοις) ἐρέοιμιεν, ὅ ἐστι 

διαλεγόμεθα. ὦ. ᾿Αρίσταρχος ἀθετεῖ. 
ἩΆΠ. τοδ. Εἴτι πού ἐστι Ἑἴπως 
᾽ Ἀ 4 εἶ ᾿ς ΝὉ.} ΄ ,ὕ ἐστὶν, ἤτοι εἰ δυνατόν ἐστι, πείσθητί μοι. 
οὐ γὰρ ἔγωγε ὀδυρόμιενος μετὰ δείπνου 
εὐφραίνομαι. Β. 
“4 7 »Μ 3 Ν ΄ ἐνδέχεται. Εἰ. Εἴπως ἐστὶ, τουτέστι 
εἴτις μηχανή ἐστι. ὦ. 1094. Τέρπομ᾽ 
5 , 3 , Ε ΄ 5 ὀδυρόμενος] Ἔν δείπνῳ οὐ τέρπομαι ὀδυ- 
ρόμενος, οὔτε (βογ. ὅτε) ἀνέσεως μάλι- 

στα τῇ ψυχῇ χρεία. τὸ ἀνεπιτήδειον οὖν 
τοῦ καιροῦ μέμνηται. ἐπιφέρει γοῦν, 
ἀλλὰ καὶ ἠὼς ἔσσεται. ὦ. Ἔν δείπνῳ 
οὐκ ἔστιν ὀδύρεσθαι, ἀλλ᾽ ἔλθῃ ἡμέρα 
καὶ τότε λύπη ἔστω. Ἐ. Μεταδόρπιος] 
Μετὰ τὸ δεῖπνον. ἢ οὕτως, οὐκ ἀρέσκει 
μοι θρηνεῖν μετὰ τὸ δεῖπνον. Ψαΐρ, 

3 Ἁ ΄ 2 Χ Ὑ 
Ἐὰν πρέπον ἐστίν, εἰ 

108. κείρασθαί κείρωσθαί Η. 

202. πέρι] περὶ Ν. 

20Ο. ᾿Αργείξων, 
203. Μενέλαξος. 4204. βεῖπεξ. 

ἔλλλως, μεταδόρπιος, δείπνου ὥρᾳ, ἤγουν. 
ἐν τῷ δείπνῳ καὶ μεταδήμιος, ἔνδημος, 
ὁ ἐν δήμῳ ὦν. ϑ.6Πο}. Βαΐπθβ. 196. 
Κλαίειν, ὅς κε θάνῃσι) "Ἔοικεν ἐνταῦθα. 
μωρὸς εἶναι ὡς μὴ δεινοπαθῶν ὁ Πεισί- 
στρῶτος καὶ ἀνάλγητος. πλὴν συνετῶς 

θέλων ἐκεῖνος. 
ἀπρεπὲς γὰρ ἀνδράσι τὸ τοιοῦτον. 

109. Καὶ γὰρ ἐμὸς τέθνηκεν ἀδελφεός} 
Δεξιῶς καὶ τούτου μνημονεύει, ἵνα (15. 

μὴ) δοκῇ ἐκ περιουσίας τὰ τοιαῦτα ἐπι-. 

τάττειν, μηδὲν αὐτὸς πεπονθὼς δεινόν. 6. 
Καὶ ἄλλως. Δαιμονίως οὗτος γνωμολο- 

γεῖ περὶ πάντων ὅτι οὐ χρὴ κλαίειν. ἀδν 
λὰ τὸ ἴδιον πάθος ἐξήνεγκε. τὸ μὲν γᾶ! 
ὡς μαλακιζομένοις ἐπιτιμᾷν, οὐ πρέποι 

νέῳ. τὸ δὲ διὰ τὴν ἑαυτοῦ ἀηδίαν πᾶ" 
ραιτεῖσθαι δάκρνα, ἀνθρώπινον. Ω. 262 

Περὶ μὲν θείειν τωχύν] Μετὰ γὰρ τὸ, 
᾿Αχιλλέα τὸ τρέχειν ταχὺς ὁ ̓ Αντίλοχος, 

ΒΕ. 204. Ὦ φίλ᾽ ἐπεί] Περιττεύει 

ἐπεὶ, ὡς καὶ ἐν τῷ, Ὦ φίλ᾽ ἐπεί μ᾽ ἔμνη. 

σας ὀϊζύος (γ΄. το03.). τὸ ἑξῆς ἐστιν, ἐπε, 

Ε] ἤ 5 ΄, ἐποίει ἀνακτήσασθαι 



1118. 1γ. 

7, τε» ΕΓ. “ ἄραι. 

ξι 7170. Ἀωμι ῥέξειε, Κῶ! ὃς προγενέστερος εἰῇ 
Χ 
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205 
Ζ Ν Ἃ ων »“»,.7 τοίου γῶρ καὶ πατρὸς, ὃ καὶ πεπνυμένω βάζεις" 

ῥέϊω δ᾽ ἀρίγνωτος γόνος ἀνέρος, ᾧ τε Κρονίων 
37 Ε] Ψ» ψ' ͵΄ Ρς Ἂ 

ὄλβον ἐπικλώσῃ γαμέοντί τε γεινομένῳ τε ᾿ 
ὡς νυν ΝΝεστορι δῶκε διωμπερὲς ἡμώτω πῶντω, 

αὐτὸν μὲν λιπώρως γηρασκέμεν ἐν μεγάροισιν, 
΄ -“ 7 -“΄ 

210 
ς ᾿ 5, ΕῚ Ε υἱέως αὖ πινυτούς τε καὶ ἔγχεσιν εἶναι ἀρίστους. 

« “Σ“ Ἀν ἌΝ ὰ -δι ἡμεῖς δὲ κλαυθμὸν μεν εάσομεν, ὃς πρὶν ἐτύχθη" 
, ΡΒ. » ͵ Ν δ.  00ὦ ὦ δόρπου δ ἐξαῦτις μνησώμεβω, χερσι δ εὠ ὕδωρ 

χευάντων' μῦθοι δὲ καὶ ἠῶθέν περ ἔσονται 
Τηλεμώχω καὶ ἐμοὶ, διωειπέμεν ἀλλήλοισιν. 213 

« 3, χὶ ᾿ ϑι: δ,δ' 9 ἢ Ε] »ο ᾽ Ὡς ἔφατ᾽" ᾿Ασφαλίων δ ἄρ᾽ ὕδωρ ἐπὶ χεῖρως ἔχευεν, 
5 Υ 7 7 7 οτρήηρὸς θερώπων Μενελάου κυδωλίμοιο. 
οἱ δ᾽ ἐπ᾽ ὀνείαθ᾽ ἑτοῖμα προκείμενω χείρως ἴωλλον. 

“4 ᾽ . ἘΎΕ 4757 9. .ὁ ΄ ἣ 3 »“-᾿ 
Ενθ᾽ αὖτ᾽ ἄλλ ἐνόησ: Ελενή Διὸς ἐκγεγαυιο" 

Ἵ 5 5 "Ὁ" 7 5! 5 αὐτίκ᾽ ἄρ εἰς οἶνον (Δώλε φάρμωκον, ἔνθεν ἔπινον, 220 
τ » 27) Ζ π  ν3 7 ε 7 νηπενθές τ, χόλον τε, "κώκων ἐπίληθον οὑστουντων" 

205. βείποι. 

μένῳ Υ. 
γελάξου. 220. ἔοΐψον. 

2οῦ. ἐπικλώσῃ] ἐπικλώσει Ἡ. ὟΥ. 

212. ἐάσομεν] ἐάσωμεν Ἡ.. 
10. γεινομένῳ] γεννο- 

215. διαξειπέμεν. 217. Με- 
.2321. τ᾽ ΘΥΆΒΙΠΊ, 864 νηπενθές τ᾽ ἴῃ 560}0]. Ὀ15 Η. 

ἴ. κακῶν ἐπίληθον] κακῶν τ’ ἐπίληθεν Η. Οδρἴθχγιπι ἐπίληθον 4υοαιθ Βαθθηΐ 
ϑοίίοη ϑίοθι ΟΧΙ]. ρ. ς84, 17. Ηδβυομίιϑ. ν. ἔΑχολον. Ἐλιβίαεπι5 δά 
Π. χ΄. Ρ. τ258, σ4Ξει35 5, 38. ἐπίληθες Ὠίοη. ΟἸγυβοβί. ΧΙ, ρ. 209. 
ῬΡΟΝΒ 

τόσσα εἶπες ἡμεῖς δὲ κλαυθμὸν μὲν, πε- 
ριττεύοντος τοῦ συνδέσμου. , Τὸ ἐπεὶ 
ἐνταῦθα βεβαιωτικὲν καὶ ἀργόν ἐστι. Β. 
207. Ὧι τε Κρονίων ὄλβον ἐπικλώσῃ] 
Οὐ τῷ γόνῳ, ἀλλὰ τῷ γεννήτορι ὄλβον 
ἔδωκεν ὁ Ζεὺς καὶ γαμοῦντι καὶ τεκνοῦν- 
τι. Β. 214. Χευάντων] ᾿Επιχεέτω- 
σαν, ᾿Αττικῶς. , 416. ᾿Ασφαλίων] 
Οἰκεῖον τὸ ὄνομα Μενελάου θεράποντι. 
τοιοῦτος δὲ καὶ ὁ ̓ Ετεωνεύς. οὐκ ἀνεπι- 
σκέπτως. ἀπὸ γὰρ τῶν συμπτωμάτων 
καὶ τὰ ὀνόματα τοῖς οἰκέταις τιθέναι 
εἰώθαμεν, ὡς καὶ ὁ Πηνελόπης δόμος Κὶ διὰ 
τὸν τρόπον τῶν δεσποτῶν. Ὁ. Πεποίηκε 

ἀϊ. ᾿ ἈΝ » 7 5 »" τὸ ὑνόμω πᾶρὰ τὴν ἀσφάλειαν. ἀρετὴ 
Ἃ γὰρ δούλου τὸ μὴ σφάλλειν. Ε΄. 221. 

ὃν ν΄ λαμ Ὁ , , ν Νηπενθές τ᾽ ἄχολόν τε] Δαιμονίως τὰ 
5» ΄ ’ὔ ,ὔ [4] Ν ,ὔ Ἀ ἀνώτατα δύο παρέλαβε, τὸ πένθους καὶ 
᾿ γεάρμ, οι ᾿) ᾽ τ Χ Χ Ν 
ὀργῆς ἀπαλλάττειν, οἷς καὶ τὰ λοιπὰ 

7 

ὑποστέλλεται πάθη. ὦ. Ἐπίληθον) 
, ἂ“΄᾿.ΨΝ , «.λ 

Προπαροξυτόνως, ἵν᾽ ἢ ἐπιληστικόν. οἱ δὲ 
- 

προπεριέσπασαν, ἵν᾿ ἢ ἐπιλανθάνεσθαι 
ποιοῦν. “ϊ]ς. ᾿Ἐπίληθες] Προπάροξυ- 
τόγως, ἵν᾽ ἢ ἐπιλαθέσθαι ποιοῦν. Ε. Κα- 
κῶν ἐπίληθον ἰ ἁπάντων] Ὃ ᾿Ασκαλωνί- 
τῆς περισπᾷ μετοχὴν ἀκούων. ᾿Αρίσταρ- 
χοὸς δὲ προπαροξύνει ὄνομα ἐκδεχόμενος. 
οὕτω δὲ καὶ ἡμῖν ἀρέσκει (Βιιοιιβηο 

Ἀ ὁ Ἰπηνελόπης δόμος. Ηφς νἱἀουΐαν Βροοΐασο Ομ ΐπ ἃ Δολίου (αὶ Βοῦντις ῬοποΙορος 
ῬΥΟΡΥΪΙ5 ογαΐ, δ΄. 735. 54.), Εὐρυκλείας, Εὐρυνόμης, τᾷ ΟἹνδδοιι γο]αία. ΒΌΟΤΥΤΜ. 

1 Βαργναβογὶρίο ἴῃ Ἡατϊοΐαιιο οοάϊοο ἐν. ΒΌΤΤΜ. 
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ὃς τὸ καταββρόξειεν, ἐπὴν κρήτηρι μιγείη, 

οὐκ ἂν ἐφημέριός γε βάλοι κατὼ δάκρυ παρειῶν, 
οὐδ εἴ οἱ κατατεβνωίη μήτηρ τε πατήρ τε; 

οὐδ᾽ εἴ οἱ προπάροιθεν ἀδελφεὸν, ἢ φίλον υἱὸν, 225 

χωλκῷ δηϊόῳεν, ὁ δ᾽ ὀφθωλμοῖσιν ὁρῶτο. 
τοῖο Διὸς θυγάτηρ ἔχε φάρμωκω μητιόεντω, 

ἐσθλὼ, τώ οἱ Πολύδωμνω πόρεν Θῶνος παρώκοιτις, 

Αἰγυπτίη" τῇ πλέϊστω φέρει ζείδωρος ἄρουρα 

φάρμακα, πολλὰ μὲν ἐσθλὼ μεμιγμένω, πολλὼ δὲ λυγρά. 230 

223. οὐκ ἂν] οὔ κεν ἃ τη. ρ΄. Η. 
δηίωωεν Ὗ. 

ΡΟΙΒΒ. εχ Ηδ1].), ἐπεὶ καὶ τὰ προ- 

κείμενα ὀνόματα ἐπίθετα ἦν, νηπενθές τ᾽ 
ἄχολόν τε. ῷ. 222. Καταβρέξειεν] 
Γράφεται καὶ μικρὸν καὶ μέγα. ὅτε μὲν 
γὰρ λαμβάνεται ἀντὶ τοῦ καταπίῃ, τότε 

Ν ᾳ Ε Ά, “, ,ὔ “ ν 

τὸ βρο μικρὸν, ἀντὶ τοῦ βρόχω. ὅταν δε 
ἀντὶ τοῦ καταφάγῃ, μέγα βρω. 
223. ᾿Εφημέριος] Διήμερος, ὅ ἐστι δι᾽ 

ὅλης τῆς ἡμέρας. ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ ἐν 
ἊΨ » - ΤῊΝ ,, ἦ ἔπιεν. Β.- Ω. ᾿Ασφαλῶς τὸ ἐφημέ- 
ριος. ἀπάθειαν γὰρ τῶν τοιούτων κοκῶν οὐκ 

226. Χαλκῷ δηϊόῳεν] 
ἊἊ -“ ͵ Ψ, Ν θ ,ὔ δή Ν γαιροῖεν, φονεύοιεν. ἔστι τὸ θέμα δήω, καὶ 
ἔστιν εὑρεῖν. Ω. 

κατὰ παραγωγὴν δηϊόω. Β». Ἐὶ. Χείρους 
Ν 5 ᾽ ες , - ΄ γὰρ αὐτομάτων οἱ βίαιοι δοκοῦσι θάνατοι. 

, Ω. 227. Φάρμακα μητιόεντα] “Ὑπὸ συν- 
7 ε , Ἁ Διο ἜΡΙΣ ΔΆ, έσεως εὑρεθέντα. Ὁ. Πρακτικὰ, ἢ ὑπὸ 

, συνέσεως ηὑρημένα. Ψα]ρ. (ΒΆΓΠ68.) 
, 

Μητιόεντα) Γρ. μητιόωντα. ῬὰΠΠ 256: 

Ἐσθλά] Ἢ τὰ ὑπὸ συνέσεως εὑρημένα 
καὶ κατὰ τέχνην θεωρητικὴν ἐσκευασμέ- 
να. τῆς γὰρ ἰατρικῆς τὸ μὲν θεωρητικὸν, 

Ἀ -“ -»" 

τὸ δὲ διὰ τῶν καθολικῶν λόγων καὶ διὰ 
[ΩΣ » ΄, Ὁ ἐν ἣν ΄“ Ἀ 7ὔ 

μεθόδου ἐπάώγον ἐπὶ τὴν τῶν κατὰ μέρος 
γνῶσιν. τούτου δὲ αὖ μέρη, τὸ μὲν ση- 

Ν Ἐν: ᾿ Ν Ν Ν 
μειωτικὸν, τὸ δὲ αἰτιολογικὸν, τὸ δὲ πρω- 
κτικόν. ταύτης ἐστὶν ὃ διὰ τῆς ἐνεργείας 

224. 225. 228. ἔοι. 4206. δηϊόφεν 
228. Πολύδαμνα] Πολυδάμνα Ν. 

βαδίζων. τούτου δὲ μέρη τὸ μὲν διαιτη-᾽ 

τικὸν, τὸ δὲ χειρουργικὸν, τὸ δὲ φαρμα- 

κευτικόν. Ε. Πολύδαμνα) ᾿Αμφίβολα,. 
, Ὁ ͵7 5 Ν ν " Ἃ 

πότερον τῆς φαρμιακίδος ἐστὶ τὸ ὄνομα, ἤἢ 

τὰ φάρμακα τὰ πολλοὺς δαμάζοντα." 

ἐκείνην γὰρ Θοῦμιν Πτολεμαῖος ἐν τῷ πρώ-. 
, Τὴ ͵ , τῷ χρόνῳ φησί. υϊρ. Πολύδαμνα] 

Κύριον ὄνομα ἡ Πολύδαμνα κατὰ ᾽Αρί- 

σταρχον. καὶ Ἡρωδιανὸς ἄμεινον εἰναι 

φησίν. . Γράφε, πολύδαμνα, τὰ πολ- 

λοὺς δαμάζοντα. σχῆμα ἀμφιβολίας. 
Ε 9, ε - 

ἘΣ. Εἴτε κύριόν ἐστιν ὄνομα ἡ Πολύ- 

δαμνα, ὡς Μήθυμνα, εἴτε ἐπιθετικὸν τῶν 

φαρμάκων, “τρίτη ἀπὸ τέλους ἡ ὀξεῖα. 
7 Δ ΄ὔ “τ ΄ 

βέλτιον δὲ ὄνομα κύριον αὐτὸ δέχεσθαι, 
Ν 

ἐπεὶ καὶ Ἑὐφορίων ἐν Διονύσῳ φησὶ, 

Βλαψίφρονα φάρμακα χεῦεν, ὅσσ᾽ ἐδάη 

Πολύδαμνά τε Κυταὶς ἢ ὅσα Μήδεια “.᾿ 

Ω. Θῶνος παράκοιτις] ᾿Απὸ τοῦ (ντηά. 
ΕῚ 7 , Ν 5: Ἁ 7 ᾿] 

ἀπό τινος) Θόωνος. τὸν αὗτον δὲ λέγου- 
᾿ Ν -“  ΑΡΕς ὦ 5» ε ἈΝ 

σιν εἶνωι τὸν Θῶνιν. οὗτός ἐστιν εὑρετης 

τῆς ἰατρικῆς παρ᾽ Αἰγυπτίοις, οὕτινος καὶ 

φερώνυμός ἐστιν ὃ πρῶτος μήν. Ο. Ψψιπά. 

Ὃ Θῶνος βασιλεὺς ἦν τοῦ Κανώβου καὶ 
Α 

τοῦ Ἡρακλείου στόματος, ὃς πρὶν μὲν ᾿ 

ἰδεῖν “Ἑλένην ἐφιλοτιμεῖτο (ΜΊηα, ἐξ-᾿ 

ἐνίζε) Μενέλαον, ἰδὼν δὲ αὐτὴν ἐπεχείρει, 

π ΡΙῸ χρόνῳ, χρφονικῶν 50Υ00, ΡΙῸ 410 νόμῳ Ἰεσὶς Ἐδθιϊοῖι5. ΒΑΚΝΈΕΜΝ, 

» ΟΕ, Ἐπβίδιμ. δα ἢ. 1. 4] ποιποη ΠΟΥ ΕΠΡΠουΙομο οἰμῖτ1{, ᾿ρβᾶψαο νοθα τηδρΊδ᾽ 

εἴδη πλι114 ργοίοσί. ΒΟΤΊΜ, 

ἐ 

" 

' 
Ι 

᾿ 

β 
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ἰητρὸς δὲ ἕκαστος ἐπιστάμενος περὶ πάντων 
ἀνθρώπων" ἡ γὰρ Παιήονός εἰσι γενέθλης. 
αὐτὰρ ἐπεί ῥ᾽ ἐνέηκε, κέλευσέ τε οἰνοχοῆσωι, 
ἐξαῦτις μύθοισιν ἀμειβομένη προσέειπεν" 

᾿Ατρείδη Μενέλαε διοτρεφὲς, ἠδὲ καὶ οἶδε 5.95 »"»" ᾽ »" »ο Ε 3, “ νᾺ φΦφια ν ἀνδρῶν ἐσθλῶν παῖδες, ἀτὰρ θεὸς ἄλλοτ᾽ ἐπ ὥλλῳ 
Ζεὺς ἀγαθόν τε κωκόν τε διδοῖ" δύνατωι γὰρ ἅπαντα" 
Ε »“" Ὑ ΄. 3 “ ἥτοι νῦν δαίνυσθε καθήμενοι ἐν μεγάροισι, 

᾿ ΄ καὶ μύθοις τέρπεσθε" ἐοικότω γὰρ καταλέξω. 
γ) Χ 3 ὃς ᾽ Ν 7 5. λ5..5 ἕ ποντῶ μὲν οὐκ ὧν ἐγω μυθήσομαι οὐδ ογομήνω, 240 

ὅσσοι ᾿Οδυσσῆος τωλωσίφρονός εἰσιν ἄεθλοι" 
» Βι' ΑΩΙ 9) Ν ἡ Ἂς ἂ τὰς ἀλλ᾽ οἷον τόδ ἔρεξε καὶ ἔτλη καρτερὸς ὠνὴρ 
δήμω ἔνι Τρώων, ὅθι πάσχετε πήματ᾽ ᾿Αχαιοί" 

231. βέκαστος. 
βίδη Μενέλαξε. 
240. ἐγὼ] ἔγωγε . 

βιάζεσθαι" ὃ γνοὺς Μενέλαος ἀναιρεῖ αὐ- 
τόν. ὅθεν ἡ πόλις Θῶνις ὠνόμασται, ὡς 
ἱστορεῖ “Ἑλλάνικος, Ω, ΜΙηΔ,. 231. 
᾿Ἰητρὸς δὲ ἕκαστος] Ἕκαστος τῶν ἐκεῖθι 
ἰατρῶν ὑπὲρ τοὺς ἄλλους ἐστὶν, ἐπεὶ 
Παιήονος ἀπόγονοί εἰσι. Γράφεται καὶ 
περὶ πάντων φαρμακευτῶνῬ. οὐ γὰρ 
πάντες πάντα ἴσασιν. ψυ]ρ. Ἕκαστος 

δὲ: ἰατρὸς Αἰγύπτιος ἐπιστήμων ἐστὶν 
ὑπὲρ πάντας ἀνθρώπους τῆς εἰδήσεως τῶν 
βοτανῶν. ᾿Αρίσταρχος δὲ γράφει οὕτως, 
ἰητρὸς δὲ ἕκαστος, ἐπεί σφισι δῶκεν 
᾿᾿Απόλλων ἰᾶσθαι, καὶ γὰρ Παιήονός εἰσι 
γενέθλης" κακῶς. Διαφέρει ὃ Παιήων 
᾿Απόλλωνος, ὡς καὶ Ἡσίοδος μαρτυ- 
ρεῖ" Εἰ μὴ ᾿Απόλλων Φοῖβος ὑπὲκ θανά- 
τοι σαώσει, Ἢ αὐτὸς Παιήων ὃς πάντα 
τε φάρμακα οἶδενα, Β. Ω. Ηδῖ]. 
.382. Παιήονος] Παιήων ἰατρὸς θεῶν, οὐχ 
ὃ αὐτὸς τῷ ᾿Απόλλωνι, ἀλλὰ κεχωρισμέ- 

" Ἦδμο αιοαμο ᾿ἰδίουϊαπι μανοῦ Ἐπ ατηΐιβ βοα βδἷπο ΠΟΠΪΠ6 δυοίουβ. 
ΟΡ ΡΙῸ φαρμακευτῶν 50. φαρμακέων αὖ ᾿ρο 50 γατῖα Ἰοοῦο ΡτῸ ἀνθρώπων. 

᾿ς Δ ΗῚ νοῦβιιβ Ἰοσαηἴι οἰϊδ πὶ ἂρ Εππιβίδί ἢ. οὔ πὰ 5000]. νῈ] ρ΄. δα ν. 5ᾳ. μι ἢ νὰ- 
. Ό]ρ. σώωσεν οἱ Παιὼν ὃς ἑπάντων Φ. ἘΕγμοβί. (ηὐδοῖο ἀμᾶθ) ““ ἃ]. σάντα 

γι. Εδι]). πάντα 5ἴη6 δποϊτῖοα. Ἐπί. ἐκ θανάτου σώσει ἢ παιήων ὃς πάντων ᾧ. ο. 

τὶοῖς, ΞΟ ΠΟ] 
ςς Ὦ 

᾿ΒΌΤΤΜ. 

233. βοινοχοῆσαι. 
236. ἄλλοτ᾽ ἐπ᾽] ἄλλοτε ὟΥ. 
243. ᾿Αχαιβοί. 

235. ᾽Λτρε- 

230. βεβοικότα. 

234. προσέξειπεν. 

νος. παρὰ μέντοι τοῖς νεωτέροις ὃ αὐτὸς 
νομίζεται εἶναι. καὶ ἩΗσίοδος δὲ μάρτυς 
ἐστὶ τοῦ ἕτερον εἶναι τὸν Παιήονα τοῦ 
᾿Απόλλωνος, λέγων, εἰ μὴ ᾿Απόλλων κ. 
ἐ. τι (γ, ΒῈΡΓ.) Ψ]ο, ἸΙατρὸς οὗτος 
ἄριστος. ἐκ τοῦ παύω Παιών, καὶ πλεο- 
νασμῷ τοῦ ἡ Παιήων. Ε. 253. Ἔν- 
ἔηκε] ᾿Ἰωνικόν. ΕἸ. 245--.:2ῖ0. Τὸ 
ἑξῆς, ᾿Ατρείδη καὶ (Ω. 1Ιηβοτῖϊ ὦ) παῖ- 

δες, ἤτοι νῦν δαίνυσθε. Ζεὺς γὰρ ἄλ- 
λοτε ἄλλα περιποιεῖ, νῦν μέντοι ἡμῖν 

(ῷ. ἄλλα δίδωσιν ὡς καὶ νῦν ἡμῖν) τὸ 
εὐωχεῖσθαι. “ιν, ῷ, 536. ᾿Ατάρ] 
Τὸ ἀτὰρ ἀντὶ τοῦ δὲ, τὸ δὲ δὲ ἀντὶ τοῦ 
γάρ. ᾧ. 240. Πάντα μέν] ᾿Ιδίως τὸ 
πάντα ἐπήνεγκε τῷ ὅσσοι τὸ γένος ἀλ.- 
λάξας. 9, Παραληπτικὸν σχῆμα. ῬᾺ]. 
242. ᾿Αλλ᾽ οἷον τόδ᾽ ἔρεξε] Παρμενίσκος 
ἐψίλου τὸ οἷον, ἵν᾽ ἦ (Ω. ἰηβ5. κατὰ) 
τοῦτο μόνον ἐρῶ, ἄμεινον δὲ θαυμαστι- 

ΒΌΤΤΜ. 
ΒΟΤΊΤΜ. 
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ΙΕ. "Ἢ ᾽ ͵ 7 

αὑτόν μιν πληγησιν ἀεικελιήσι δαμάσσας, 
»“-ὦμ" δι. » ἃ, ἫΝ ἈΝ » ὟΝ.) Ν 

σπέιρω κάκ ὠμῷ ὠμῶοισι βωλῶν, οἰκηϊ εοικως, 245 
» δ ἰθοὶ δ οἷν “ἣ ἄ » Ζ 

ὠνόρων ϑυσμενεων κῶτεθυ πόλιν ευρυωγυιῶν. 
57 Ν : ἊΝ ΩΣ 

ὥλλωῳω δ᾽ αὑτὸν φωτὶ κατωκρύπτων ἤϊσκε 

δέκτη, 

244. ἀξεικελίῃσι. 

οὐ 244. 10. ἤϊσκε] ἔϊσκεν Ἡ.. 

κῶς ἀναγινώσκειν. ῬαΪ. Ηκῖ]. Ω. 244. 

Αὑτόν μιν] Δύο ἰσοδυναμοῦσαι ἀντωνυ- 

μίαι ἀντὶ μιᾶς παραλαμβάνονται. νγυΐρ. 
- 

,ὔ 

Αὐτόν μιν πληγῇσιν) Ταύτην ἐπελέξατο 
ων ὦ Ν Ν, - Ε] ξ Ἀ -“ 5 

τοὺ ἀνδρὸς τὴν πρᾶξιν, ἐν ἦ τὸ πᾶν ὦφε- 

ληκυῖα αὐτὸν φαίνεται. αἰτία γὰρ πᾶσι 
“Ὁ -Ὡ -Ὡ 3}. 

καθεστῶσα τῶν συμφορῶν, οὐκ ἄλλων 
, 

(8ο". ἄλλην) ἀπολογίαν εὕρετο. δεόντως 

εὖἦν ἐπιλεαίνει τὰ χαλεπά. ὦ. Πληγῇ- 

σιν ἀεικελίῃσι] Δαμαστικαῖς, δειναῖς, 

5 ΄ ἂν ταν, 5» Ν Ν Ε 7 ἢν 

ἀπρεπέσιν. ἀπὸ ἀεικὲς τὸ ἀπρεπές. τῳ. 
-“΄ 

Ν - 

245. Σπεῖρα] Ἵμάτια παλαιὰ ἀπὸ τοῦ 
-" ΄ 

σπειρᾷσθαι" τὸ ἐγτυλίσσεσθαι. Ὁ. ἸΚοι- 

νῶς πᾶν ἱμάτιον. ῬαᾺ]. Σπεῖρα κακά] 
Ἂ ΄ , νΝ Χ « 

ἱμάτια. προσέθηκε δὲ κακῶ, ἱνῶ δη- 
- δυβ } » ͵7 Β.Ἃ 

λώσῃ ῥάκη. ψυὶρ. Τὰ ἐνδύματα ἀπὸ 
-Ὁ Μ Ε ε! -Ὁ , 

τοῦ διασπείρεσθαι ἐν ὁλοις τοῖς μέλεσι. 
7 ᾿ ἈΝ Ν 4 ς« » ,ὔ 

προσέθηκε δὲ τὸ κακὰ, ἵνῶ βάκη δηλώσῃ. 

Ἐ.. Διὰ πολλὰ τῆς πράξεως ταύτης 
Ν ’ νὴ ᾿ 

μνημονεύει ὁ ποιητὴς, οὐ μόνον ὅτι πρὸς 
Ν ͵ 7 Ν ᾿ Ἷ 7 

τὴν ποίησιν συμφέρει τὰ μὴ δεδομένα 
- - - 

Ν 

τῆς ᾿Ιλιάδος νῦν ἐμφανίζειν, ἀλλὰ. καὶ 
- ,ὔ 

πρὸς τὴν μνηστηροκτονίαν ταῦτα φκονὸ- 
ἣν "- -Ὁ- εὖ 

μήται, ἵνα μηδὲ τοῖς μνηστῆρσι συνῶν ἐν 

τοιούτῳ σχήματι ἀπίθανον φαίνοιτο. τὸ 
ἣ Ν Ρ" . Χ ν ΄ 

πιθανὸν δὲ τοῦτο καὶ πρὸς τὴν Τηλεμά- 

χουν πίστιν. δεξάμενος γὰρ ταύτην τὴν 

διήγησιν, ἑτοιμοτέρως καὶ παρ᾽ Εὐμιαίῳ 
- πο Ν -“ 

πιστεύει τοῦτον εἶναι τὸν πατέρα τὸν τοῦ 
- , 

πτωχοῦ πρόσωπον ὑποκρινόμενον. πιστεύει 
“τῷ , , -“ 

αὐτῷ ἐπιθέσθαι βουλενομένῳ τοῖς μνη- 

στῆρσιν. ὁ γὰρ καὶ πληγὰς καρτερήσας 
-“ "“ ,ὔ 

ὑπὲρ τῶν κοινῇ συμφερόντων καὶ πόλεως 
ε ,ὔ “Ὁ "ευ ». 9 ΕἸ 

ὅλης καταφρονήσας πῶς τῶν ἰδίων ἀπο- 

ΒΌΤΤΜ. 
ΒΌΤΤΜ. 

τ ΟἹά. δᾶ β΄. τοζ. 
ε ψιᾶ. ποΐ. δα η΄. 115. 

245. βοικῆϊ ξεξοικώς. 
10. ἐβέξισκε. 

ὰ ἠδὲ “ 3, ἃ λυ ὧν ἐν 

ὃς οὐδὲν τόιος ξήν ἐπὶ νήηυσιν Αχωίων". 

248. ᾿Αχαιξῶν. 

΄ ὅδ, δὲ 7 
στήσεται; καλῶς οὖν Λακεδαιμόνιοι πῶι- 

Ν 

δεύουσ, τὴν μαστίγωσιν τοὺς νέους καρ- 

τερεῖν τὰ δεινὰ ἐθίζοντες. Ω. 5246. Κα- 
, " “ ΄ 

τέδυ πόλιν) Ἵνα μετρήσῃ τὰς πύλας διὰ 
᾿ τὸν δούριον ἵππον. ὦ. ῬΑ]. Οἱ μὲν ἵνα 

" Χ “ ᾿Ν ἫΝ ἤ 

μετρήσῃ τὸ τεῖχος, οἱ δὲ ἵνα πείσῃ τὴν 
ε ,ὔ - “ὦ ᾿ 

Ἑλένην συνεργῆσαι τοῖς Ἑλλησιν. ψυ!ρ. 
͵ 

Ἐ. 247. "Αλλῳ δ᾽ αὐτὸν φωτί] ᾿Απὸ 
-“ Ἀ 11 

κοινοῦ 5 τὸ αὐτὸν, ἵν᾽ ἦ κατακρύπτειν (80. 
-“ ε Ν 376. Ι,- ΒΩ 

-ων) νῦν ἑαυτὸν, ἡΐσκεν αὑτὸν ἄλλῳ 

φωτὶ καὶ οὐκ ᾿Οδυσσεῖ. Ω. ᾿Αντὶ τοῦ 

κατακρύπτων ἑαυτὸν ὡμϑοιοῦτο. Ἐ, 
Γ, ΟΥ Ν -“ 

248. Δέκτῃ ὃς οὐδὲν] Οὐ κυκλικῶς " 
Ν , - Ὶ 

(5ογ. κυρίως) τὸ δέκτῃ, ὀνομαστικῶς δ᾽ 
᾿ 

Ἵ 

ἀκούει, παρ᾽ οὗ φησι τὸν Ὀδυσσέα τὰ 
΄ , -" ὰ Ἕ 

ῥάκη λαβόντα μετημφιᾶσθαι" ὃς οὐκ ἦν 

ἐν ταῖς ναυσὶ τοιοῦτος οἷος ὃ ᾽Οδυσσεὺς 
5» “, 3 ͵7 Ἁ ΄ Α, 

ἀχρεῖος. ᾿ΑΔρίσταρχος δὲ δέκτῃη μὲν 
5» ͵,ὔ ἈΝ Ν 5. Χ -“ "΄ --Ξς 5 2 

ἐπαίτῃ. τὸ δὲ οὐδὲν τοῖος εην, τῷ ἐναντίῷ, 
ΤΥ ΤῚ ͵ ὰ “.. - ἈΚ ὸ 

τὸ ἐναντίον, ὃς οὐκ ἦν τοιοῦτος, ὃ ᾿Οδυσ- 
᾿, Αρ Α Ὁ 5.2 ,ὔ Ν “ 

σεὺς, ἀλλ ἐνδοξότατος καὶ μεγαλοπρε- 
,ὕ Μ Χ “ 5 ΄ ᾿ 

πέστατος, ἵκελος δὲ τῷ ἐπαίτῃ. ΟΣ 
, “ 3 , Αωδ Ὁ “7 ἐΐ 

Δέκτῃ. ἤτοι ἐπαίτῃ ἄπο τοῦ δέχεσθαι, 
ΔΝ -“» μΆ ᾿ Ἂ, ἂς, ,.5 -“ 

πτωχῷ. Εἰ. 'Τοῖος ἔην ἐπὶ νηυσὶν Αχαιῶν} 

Δισσῶς νοεῖται. ἢ γὰρ τοιοῦτον πτωχόν 
΄ « Ν κι 5 ΠΣ ΤΊ 2 γχς 

κατέστησεν ἑαυτὸν, οἷος οὐ μὴ εὑρεθη ἄν» 
Ἵ". , ᾽ 

λος εἰς τὸ ὅλον “Ελληνικον" ἤτοι οὗτος Ὁ 

247. αὑτὸν] αὐτὸν Ψ', ὟΥ, 

δ κ᾿ “ ἊΙ 

ἐγένετο, οἷός (501. οἷόν) τις ὁρῶν εἶπεν 

ἂν, μὴ εἶναι ᾿Οδυσσέα' τοιοῦτον εἰργά- 
ε Ν ε! Ἂν. ἊΨ “ Ι 

σατο ἑαυτὸν, ὥστε μὴ ἔχειν ἴχνος τοῦ 

πρώην χαρακτῆρος. ὃ γὰρ ᾽Οδυσσεὺς ἐπὶ. 
-σ - Ε] 5 5 -“ Ι 

τοῖς Ἕλλησι τοιοῦτος οὐκ Ἴν οὐδαμῶς. 
Ξ3 Ε ͵ἅ 

πλούσιος γὰρ ἤν καὶ ἔνδοξος. πλὴν τότε 
“ - " Ν 

οἰκονομικῶς γέγονε τοιοῦτος, ἵνα Ἰδὴ τὴν 

Ι 

ὁ γιὰ. ἃ γ΄. τοφ. ΒΌΤΤΜ. 
ΒΌΤΤΜ. κ ὡφ 

υαῷργ, ἢ σοιοῦτος. 
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τῷ ἴκελος κατέθυ Τρώων πόλιν᾽ οἱ δ᾽ ἀβάκησαν 
πάντες" ἐγὼ δέ μιν οἴη ἀνέγνων τοῖον ἐόντα, 
καί μιν ἀνηρώτων" ὁ δὲ κερδοσύνη ἀλέεινεν. 
ἀλλ᾽ ὅτε δή μιν ἐγὼν ἐλόευν καὶ χρῖον ἐλαίῳ, 
ὠμφὶ δὲ εΐμιωτω ἕσσω, καὶ ὥμοσα καρτερὸν ὅρκον, 
μὴ μὲν πρὶν ᾿Οδυσῆα μετὼ Τρώεσσ᾽ ἀναφῆνωι, 
πρίν γε τὸν ἐς γηάς τε θοὰς κλισίας τ᾽ ἀφικέσθαι" 

250 

255 
Ν Ζ ͵ εἶ Ἧς ᾽ Ὰ καὶ τότε δὴ μοι πάντω νόον κατέλεξεν ᾿Αχαιῶν. 

240. Είκελος. 

860Π0]. Η. 
᾿κράτερον Ἡ.. 

ΡΟΙΒ. ἐγὼ λόεον ὙΥ. 
10. ξείκατα ξέσσα. 

251. ἀνηρώτων] ἀνηρώτευων (510) Η, ἀνειρώτων ῥτο ν. 1. 
252. ἐγὼν ἐλόευν] ἐγὼ λόευν, 56ἀ ν᾽ ἀδίιγ 6 λόεον [Δοΐατη. ἐγὼ ἐλόευν 

10. χρῖον] ἔχρισ᾽ . 253. καρτερὸν] 

254. μὴ μὲν ἃ τη. ΡΥ. μή με ΕΧ τᾶ- 
ΒΓ, 564 ἐν ἃ δητίαιια πιᾶητι ΒΡ γΓΆΒΟΥ. μὴ μὲν 56}0]. τηᾶτρ. Η. ΡΟΆΒ. 
10, Ὀδυσῆα] ᾿Οδυσσῆα Η. Ὁ. Τ ρώεσσ᾽] Τρώσσ᾽ Ψ. 10. ἀναφῇναι] ἀναφανῆ- 

ναι Η. 256. μοι] τὰ Η. 

θέαν τῆς Τροίας, καὶ τὴν ἔσωθεν τοῦ πύρ- 
γου εἴσδυσιν, εἰ ἄρα ὑψηλός ἐστιν ὡς ἀπὸ 
τοῦ ἔξω μέρους, ἢ οὐχί. Ἐ. 240. Τῷ 
ἵκελος] Γεγονὼς διὰ τὴν ἀπαίτησιν τῆς 

Παλλάδος. Ἐ. ᾿Αβάκησαν] ἘἨγνό- 
ἡσαν, οὐκ εἶπόν τι. οἱ γὰρ ἀγνοοῦντες οὐ 

δύνανται βάζειν. ἀπὸ τοῦ βῶ τὸ λέγω 
γίνεται. Β. Ω. ᾿ἘἘμωράνθησαν, ἠγνό- 
σῶν. ἀπὸ τοῦ α καὶ βάζω. ὃν οὐδεὶς 
οἶδεν ὥστε ὁμιλῆσαι. ἘΣ. ὈἨἨγνόησαν. 
παρὰ τὸ βάζω ἐσχημάτισται. ἡ δὲ λέ- 
ξις τῶν ἅπαξ εἰρημένων ἐστίν. Ψα]ρ. 
252. «᾿Αλλ᾽ ὅτε δή μιν ἐγὼν ἐλόευν] 
Οὕτως ἔλουον. ἐπίτηδες δὲ αὐτὸν λούει, 
ἵνα δ ὧν τὸ λανθάνειν ἐπορίζετο ῥακῶν, 
τούτων αὐτὸν ἀφελομένων, γνωριμότερον 
ποιήσηται. ἐπείτοι γε παρ᾽ Ὃμήρῳ παρ- 
θένων ἐστὶν ἔθος τὸ λούειν τοὺς ξέ- 
νους. , ἘἘλόεν (516 Μράϊο].}}7 ἜἘξ- 
πίτηδες Ἑλένη λούει αὐτὸν διὰ τὸ 
ριβῶς γνῶσιν σχεῖν. ἐπεὶ τοῖς παρθέ- 
ς τοῦτο ἐφεῖται. ΕΣ. ΕΛΟΕΝ. ἔλουον. 

να ἀκριβέστερον τὰ καθ᾽ ἑαυτὸν μάθω 

Υ Ῥιο διεσαουδάσαντο Β0Γ, δισσάσαντο. 

ΝΟΣ,..1. 

10. ᾿Αχαιξῶν. 

3). Ἀ 

αὕτη ἔλουεν αὐτόν. δ αϊο. 5 254. Μὴ 
μὲν πρὶν ᾿᾽Οδυσῇα] Τί κατήπειγε, φασὶν, 
μηνύειν τοῖς Τρωσὶν ὅτι ἦν Ὀδυσσεύς ; 
τοῦτο γὰρ καὶ προδοσίας ὑποψίαν παρεῖ- 

“Φ “ ,ὔ “ἵ 1 -“ ᾿ ᾿ χεν τῇ Ἑλένῃ, εἰγε ὁμολογοῦσα ἐγνωκέ- 
ὰ ε , γῶι τὸν κατασκεψάμιενον ὃς ἣν, οὐ τότε 

7 ἐμήνυσεν, ἀλλ᾽ ἐπίτηδες αὐτὸν περιέσω- 
“ 4“. ἃ “-“ Ν ἮΝ ΕῚ 

σεν. ἐστιν οὖν ὁμοιον τῷ, Τὴν δ᾽ ἐγὼ οὐ 
͵ὔ ͵ὔ κ - Μ 1 ΄ λύσω, πρίν μιν καὶ γῆρας ἔπεισιν (1]. α΄. 

΄ 20.). καὶ, Οὐδέ ποτ᾽ ἐκπέρσειν (ἐκπέρσει) 
7 

πρίν μιν κύνες ἀργοὶ ἕπονται (ἔδονται, ---- 
1]. σ΄. 283. δ] νὶά. 50}|01.). Ω. 
255. Πρίν γε τὸν] Τὸ πρίν μὴ νοεῖ μοι 
τοιοῦτον ὅτι μετὰ τὸ ἀπελθεῖν τὸν 

͵ὔ ᾽ Α - “ δ ᾽ὔ 

᾽Οδυσσέα εἰς τὰς νῆας ἐμελλεν ἡ ᾿Ἐλένη 
ἥ' ὦ δά Χ » ΄ ΝΜ “ εἰπεῖν. οὐδόλως γὰρ οὔτε πρώην οὔτε ὕστε- 

ρὸν ἔμελλεν εἰπεῖν. τοιοῦτον γὰρ τὸ πρίν 
ἐνταῦθα. εἰ γὰρ εἶπεν, εὐθέως διεσπου-- 
ΝΑ. Υ͂ δεν « Ν ε λι 7 

δάσαντο" αὑτὴν ὡς μὴ ὁμολογήσασαν. 

Δῆλον δὲ ὅτι καὶ ἡ Ἑκάβη ἀγνοεῖ τὴν 
Μ 

᾿Οδυσσέως εἰσέλευσιν. εἰ γὰρ ἔγνω, οὐκ 
, 

ἂν ἐσίγησεν. ἘΣ. “56. Νόον κατέλε- 
ξεν] Ὃν εἶχε (Ω. ἴῃ. νῦν) περὶ τῆς διὰ 

ἋΣ Ῥοάϊ βουϊρίαγαπι οὐ, δαΐζ, οαπὶ Ομ μΐθιι5 πιοηϊβ. Νὼ (15 ἴληθη Ἰοππηδΐθ ΠΟ- 
τἀπὶ 50 ΠΟ] Ἰοσ θυ ξαΐαν δα οθΠ πσοηάδηι βογὶρίαιγαπι ἔλοον, δοσδηΐα μι σΟὨ δι] ΘΠ νι ΠῚ 
ΘΟ, οὗ ργϑΐογθα οθβοῦνο ἴῃ ἢ οοδά. αὐ ἴῃ Ραϊδΐ. ογιηδπὶ ἐλόεον ἴζα βου ρίδηι 6556 
ξὺν νἱχ σομβρὶ οἰδίαν βοὰ 1ον}5 ἴπῖοῦ ε οἵ ν ἀποῖαβ 6556 νἱἀοίογ. 

ΒΌΤΤΜ. 

9 

ΒΕΤΤΥΤΜ. 
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ῪἾἭ ΗΞ “"ο 

πολλοὺς δὲ Τρώων κτείνας τανωήκεὶ χαλκῷ, 

ΟΔΥΣΣΕΙΑΣ Δ. 257---α2Ὧ6η. 118. 1. 

Ἴλθε μετ᾽ ̓ Αργείους" κατ δὲ φρόνιν ἤγαγε πολλήν. 

ἔνθ᾽ ἄλλαι Τρωαὶ λίγ ἐκώκυον᾽ αὐτὰρ ἐμὸν κῆρ 

χαῖρ » ἐπεὶ ἤδη μοι κραδίη τέτρωπτο νέεσθωι 26ο ' 

ὧν οἰκόνδ᾽" ἄτην δὲ μετέστενον, ἣν ̓Αφροδιτη 

δωχ᾽ » ὅτε μ ἤγαγε κεῖσε φίλης ἀπὸ πατρίδος αἰῆς, 

παῖδά τ ἐμὴν νοσφισσαμένη, θάλαμόν τε, πόσιν τε, 

οὔ τευ δευόμενον, οὔτ᾽ ἂρ φρένας, οὔτε τι εἶδος. 

Τὴν δ᾽ ἀπαμειβόμενος προσέφη ξανθὸς Μενέλαος" 265 

νωὶ δὴ ταῦτά, γε πάντα, γύναι, κατὰ μοόϊραν ἔειπες. 
ἤδὴ μὲν πολέων ἐδάην βουλήν τε νόον τε 

μὲν 

258. ᾿Αργείξους. 

σφισσαμένη]) νοσφισσαμένην ὟΥ͂. 

τοῦ ἵππου ἐπιβουλῆς. ὅτι δὲ τοῦτό φησι 
δῆλον ἐκ τοῦ, αὐτὰρ ἐμὸν κῇἣρ χαῖρε. 

Α “ ω] 
ῬΡαὶ. ῷ. 257. Ταναήκεϊ χαλκῷ] Τε- 

77 
ταμένην ἔχοντι τὴν ἀκμήν. γὰρ. 
᾿Απὸ τοῦ ταναὸν τὸ μακρὸν καὶ τοῦ 

ἀκονῶ. ταναήκεϊ γὰρ τῷ πολλὰ ἢ ἠκονημένῳ. 
Ὁ“ - Υ̓ “ 

ΒΒ. Τῷ εἰς μῆκος ἥκοντι, ἢ τῷ ἐπιτετα- 
» “Ὁ "“ 

μένην ἔχοντι τὴν ἀκμὴν, τῷ ταναῷ γινο- 
͵ὔ δ. Κ - »" ε Α - 

μένῳ ἀκόνῃ. Δῆλον δὲ ὡς παρὰ τῆς 
ἫΝ ͵ὕ 2}. Ν ͵,ὔ Ε] ε΄ , 

ένης ἔλαβε τὸ ξίφος, ἐν ῥάκεσι γὰρ 

εἰσῆλθεν. Ε. ῷ, 258. Κατὰ δὲ φρό- 
7 “ 

γιν ἤγαγε πολλήν] Καταφρόνησιν αὐτῶν 
7 

ἤγαγεν. τουτέστιν ἢ αὐτὸς κατεφρόνησε 
, » .-ω Ἃ Ν [ » 7 

τὸῦτε αὐτῶν, ἢ τοὺς Ἑλληνᾶς ἐποίησεν 
“ -“ “Ὁ ὕἷ 

, αὐτῶν καταφρονῆσαι, δ ὧν ἔπεισεν τὴν 
"ἃ ᾿Ελένην. ἢ φρονήσεως ἀπείρου ἑαυτῷ πε- 

-“ 
ριέθετο τὸ ὄνομα ταῦτα ποιήσας. οἱ δὲ 
γεώτεροι φρόνιν τὴν λείαν ἀπεδέξαντο. 

ΕἾ 

ψυὶρ. Ἤνγαγε δὲ πολλὴν καταφρόνη- ΓΟ Δ Ἴ 
σιν τοῖς πολεμιίοις᾽ ἢ τοῖς οἰκείοις φρόνη- 

᾿ ’ Ν ’ὔ “5 

σιν καὶ δόξαν πολλὴν κατήγαγεν, ὅ ἐστιν 
΄ -Ὁ 

ἐπηνέγκατο. ἕτεροι δὲ ἀντὶ τοῦ, κατή- 
ὕ " - 

γαᾶγεν πολλὴν φρόνησιν ἤτοι γνῶσιν τῶν 
-“ ΝΜ 

ἐν Τροίᾳ τοῖς Ἕλλησιν. Β;, ἬἬγαγεν 

ἃ σὸν δή. 

χεονικῶς. 

Ογαΐοβ δυΐοτα Βογιθεθαΐ ἐ ἐσεὶ ἢ δή. 

Ἠ1βρ] θοῦ Ῥογβοιῦῖ σουγθοίο. 

250. ἄλλαι Τρωαὶ Η. 

ἤδχιιβ ΟΧχ Γροθηϑίοηρ δαάια5 Η. ῬΡΟΗΘ. 

264. Γεῖδος. 

26ο. ἤδη, ἀοηάδ οἰγουπι- 
461. ΓΡοϊκόνδ᾽. 262. νο- 

265. Μενέλαβος. 266. ἔξειπες. 

“Ἕλλησιν πολλὴν καταφρόνησιν τῶν πο-᾿ 
λεμίων, καταγνοὺς αὐτῶν τὸ ἀσθενές. 
τινὲς δὲ κατήγαγε πολλὴν φρόνιν, ὅ ἐστι 
πολλὴν δόξαν ἐπηνέγκατο (ἀπηνέγκατα 
ῬᾺ].) ὁ ᾿Οδυσσεύς. ὦ. οἴ οχ ρᾶγίδ 

ΒᾺ]»: ἐδιδοὶ Χαῖρ] Δύσις τοῦ ἀντι- 

πίπτοντος. ἤρετο γὰρ ἄν τις διοτί τοῦτο, 

Ἑλένη πεποίηκεν. Ἐ. Χαῖρ ἐπεὶ ἤδη 
μοῇ "Ἄμεινον τὸν δή (τὸ ἤδη ΘΠ... 
ῬΟ ΗΒ.) χρονικῶς δέχεσθαι κατὰ ᾽Αρί-. 
σταρχον. Κράτης δὲ δύο ποιεῖ, ἢ (ϑῖ6, 
Ω.; Ηκχι]. ἦ) καὶ δή (Βυσυβαας, 
ΡΟΚΒ, οχ Ηδ11.). διὸ καὶ περισπῶται 
τὸ ἤ (516), οὐδέποτε δὲ τὸ ἢ (516). οὐ-΄ 
δέποτε δὲ ὧν βεβαιωτικὸς μεταξύ που, 
ἐπεὶ καὶ ποῦ εὑρεθῇ. Ω. Ἐπειὴ δή μοῖ, 
Τὸ ἡ πλεονασμός. Ε.. 264. Οὔ τεῦ 

δευόμενον οὔτ᾽ ἂρ φρένας οὔτε τι εἶδος. 

Ἐνῆν μὲν εἰπεῖν, οὐ γὰρ οὔτε τι ἔργον, 
ἤδη (βοΥ. ἡ δὲ) τὸ εἶδος ἐπαινεῖ. διόπερ, 
καὶ ἐξημαρτηκέναι διεβάλλετο ἡττηθεῖ- 
σαν τῆς τοῦ Πάριδος: εὐμορφίας. οἱ γὰρ᾽ 
ἄνδρες οὐχ οὕτως ἐπὶ ταῖς φθοραῖς τῶν 

γυναικῶν ἀγανακτοῦσιν ὅσον ἐπὶ ταῖς 

Ναπι 8] 106 γ δορὶ πὸμ Ροίΐογαΐ ἤδη πἰδὶ,, 
ϑουιρβὶῖ ἰΐδαιιθ ΑὙΒίΔτΟΒαΒ ἐ ἐπειὴ δή, εἴ σὸν δή (συνδεσμοὸν) δοοθρῖζ χρονικῶς. 

Οδἴογα 5ῖο δαπΐ οΟπδΕ θη : διὸ καὶ περισπάσαι. 
σὸ ἥ. οὐδέποτε δὲ ὁ ἦ βεβαιωτικός μεταξὺ τοῦ ἐπεί καὶ τοῦ δή εὑρέθη. ΒΌΤΤΜ. 
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ἀνδρῶν ἡρώων, πολλὴν δ᾽ ἐπελήλυθα γαῖαν" 
5 7 γ »“» ας ᾿,, ν᾽ "“ ὥλλ οὐπω τοιοῦτον ἐγὼν ἴδον ὀφθαλμοῖσιν, 
“ὦ ᾽ “" ΞΖ 5) οἷον ᾿Οδυσσῆος τωλωσίφρονος ἔσκε 
Ὁ ᾿, 2 ᾽ ἃ. ( Ν - (ψἍ, οἷον καὶ τόδ᾽ ἔρεξε κῴώϊι ετλη κώρτερος ὠνήρ 

“ ο7 5 5.9 7 7 ξεστῷ, ἵν ενήμεθω πάντες ὥριστοι 
3 ᾿ς ΄ Ζ΄ Ν χ ὁ ΄ Ἀργείων, Τρώεσσι φόνον κωὶ κηρώ φεροντες. 

Ψ 5) 

ἐσ σ. ω εν! 

3 

260. Εἴδον. 
10. ᾿Αργείξων. 276. θεοξείκελος. 
Η, 279. ἴσκουσ᾽  ἐϊσκουσ᾽ Ἡ, 

προαιρέσεσιν ὅταν αἴσθωνταιῦ ὑπ᾽ ἄλλων 
παρ᾿ αὐταῖς. . “60. ᾿Αλλ’ οὔπω] 
Θαυμαστικὸς ὃ λόγος εἰ χωρίζοιτο, ὅμοι- 
ὑματικὸς δὲ εἴ τις ἄνω συνάπτοιτο" ἃ 
«αὶ ἄμεινον. ὦ, 270. Ἔσκε] Ἰωνικόν. 
ἕ. ,07γ., Ἵν' ἐνήμεθα] Ὅπου ἐκαθή- 
κεθα, ἐνεβεβλήμεθα. Τ᾿ 274. Ἦλθες 
πειτα] Τοῦτο πρὸς τὴν 'Ελένην φησὶν ὁ 
Πενέλαος. ἘΙ. Κελευσέμεναι δέ σ᾽ 
μελλε] Μιᾷ. δὰ α΄. 232. Προτρέ- 
ναι δέ σε ἐῴκει ὁ θεὸς ὅστις ἐβούλετο 
οἷς Τρωσὶ δόξαν παρασχεῖν. Β. “γ6. 
ζαί τοι Δηϊφοβος Προηθετεῖτο ς παρ᾽ 
νίαις (ΡΟῊ 5. οχ ΗΔ]. τς ἰαηζαιη 
Ῥοηθετεῖτο κατ᾽ ἐνίους). καὶ εἴη ἂν 
γκείμενος ὑπὸ τῶν ἱστορούντων τρίτον 
νηΐφοβον ἐγγεγαμηκέναι τὴν “Ἑλένην. 
αἱ δ ἄλλων δὲ ὁ τόπος ἐμφαίνεται, 
ιὐτὰρ ᾿Οδυσσῇα προτὶ δώματα Δηϊφό- 
οι. Βήμεναι ἠῦτ᾽ ἤλρηα σὺν ἀντιθέῳ 

αν {0 .).). ΟἹ... ᾿Αλεξάνε 

ον]. ποῖ. δὰ α΄. 

ἀγγαῖο. ΒΌΓΤΜ. 
ἀ Ῥρβὲ ὁμοιοῦσα, ᾳ 
αὐτήν, ΒΌΤΊΥΤΜ. 

δ᾽ 
271. τόδ᾽] τότ᾽ Η. 

δ Ῥοβὲ αὔσθωντα, ΘΧοΙά τς ὑσοσκελισθέντες γο] 5 τ 16, 

φίλον κῆρ' 270 

3 ΠΝ “ ΄ Μ΄ “ἢ ἥλθες ἔπειτα σὺ κεῖσε" κελευσέμενωι δέ σ᾽ ἔμελλε 
7 δ ΄ 3 Ζ ΄" ῳ τῇ δαίμων, ὃς Τρώεσσιν ἐβούλετο κῦθος ὀρέξαι" 
“ « 7 Ψ ΟῚ 9 καὶ τοι Δηϊφοβος θεοείκελος ἕσπετ ἰούσῃ. Ν λ 7 “ 7 ᾽ ἐν τρὶς δὲ περίστειξως κοῖλον λόχον ὡμφαφόωσω, 

ἐκ δ᾽ ὀνομωκλήδην Δαναῶν ὀνόμεαζες ἀρίστους, 7 ᾽ π᾿ 3 πάντων ᾿Αργείων φωνὴν ἴσκουσ᾽ ἀλόχοισιν. 

275 

273. ᾿Αργείων] ἀργεῖοι Η, 
277. περίστειξας] περιστίξας ἃ τη. ΡΥ. 

10. ᾿Αργείξων. Ρἰσκουσ᾽. 

δρου ἀδελφὸς ὃς εἶχε τὴν Ἑλένην. τε- 
λευτήσαντος γὰρ τοῦ ᾿Αλεξάνδρου ὑπὸ 
Φιλοκτήτου Δηϊφόβῳ ἐγαμήθη ἡ Ἑλένη. 
Ε. Ο. Οἱ ψυϊρ. 277. Περίστειξας] 
Περιῆλθες. ἀπὸ τοῦ στίχειν, ὅ ἐστιν 
πορευθῆναι. νυ]ρ. Περιῆλθες, ἀπὸ τοῦ 
στείχειν, ἢ ἀπὸ τοῦ στίξ ἡ τάξις, ἤτοι κα- 
τὰ τάξιν, περιεκύκλωσας. Περιῆλθες, ἀπὸ 
τοῦ στίχω τὸ βαδίζω, ψηλαφήσας μὴ 
δόλος τις ἢ ἐν τῷ κατασκενάσματι. Β. 
Ω. πΠεριεπάτησας, περίῆλθες, ἀπὸ τοῦ 
στείχω. ἘΣ, ᾿Αρίσταρχος βραχέως (ἢξς 
50Ϊα ΡΟΗ 8. οχ Ηδ1].). δηλοῖ τὸ πε- 
ριῆλθες ἀπὸ τοῦ στείχειν. Ὁ. 270. 
Πάντων ᾿Λργείων] ᾿Εμιμήσατο γὰρ ἢ 
Ἑλένη τὰς φωνὰς τῶν γυναικῶν ἑκάστου 
αὐτῶν. Ῥα]. “Ὁμοιοῦσα 4 ταῖς γυναι- 
ξὶν ἑνὸς ἑκάστου ἀπεικάζουσαν ἑαυτὴν 
ἐκάλεις ἐξ ὀνόματος. Ἐ. Μιμουμένη τὴν 
Ἑλληνίδα φωνήν. οὐ γὰρ ἂν πασῶν ἐπ- 
ίστατο τὰς φωνάς. ἢ ἴσως οὐκ ἠγνόει τῶν 

ΒΌΤΤΜ. 
185.--Μοχ νοοῖβ ἐγγεγαμηκέναι ἀϊιδ ΡΓΪΠγ86 Ἰἰεξουεθ σας πη αι- δηᾶδο. ῬιῸ ὁ σόσος αζοπὶ Ἰορθηάσμι νἱ ἀθίυγ ὁ λόγος ἢ. 6. μδδο ἀδ Ηοίομα οἱ Ποῖρθοθο 

πο οδϑὲ ροββα δὰ ἤσμουσα ἱπίοΡαὨΡῸ : ἔππὶ βουΐθο ἀπσωκαάζουσα 

ὌΡΡ 8 
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ΕῚ » ἈΝ “Ὁ 5 

αὐτὰρ ἐγὼ, καὶ Τυδείδης, καὶ δῖος ᾿Οδυσσεὺς, 

ΟΔΥΣΣΕΙΑΣ Δ. 428ο----203. 118. Ἐν} 

.λ8ο 
« ΄ ΕἸ - ε ᾽ 

ἥμενοι ἐν μέσσοισιν, ὠκούσαμεν ὡς εβόησας. 

φι. ὦ 

νῶϊ μὲν ὠμφοτέρω μενεήνωμεν ὁρμηθέντε, 

ἢ ἐξελθέμενωι, ἢ ἔνδοθεν αἶψ ὑπωκουσαι" 
3 4,3} ς μ, » « νΚ, 

ἀλλ᾽ ᾿Οδυσεὺς κατέρυκε καὶ ἔσχεθεν ἱεμνένω περ. 
95. '» Κ »: 7 (ς, 5} “Ὁ Ε ΔΝ 

ἔνθ᾽ ἄλλοι μὲν πάντες ὡκήν ἐσῶν υἱὲες Αχωιων" “85 
"7 ἂν» ψ, 5 ε 5 4 3 7 

Αντικλος δέ σέ γ᾽ οἷος ὠμείψνασθαι ἐπεεσσιν 
27 - ς." ἥν 2 "2 Ζ 

ἤθελεν ἀλλ᾽ Ὀδυσεὺς ἐπὶ μάστωκω χερσὶ πίεζε 
». »“" ᾿ Νν ᾿ς τ 

γωλεμέως κρωτερήσι, σώωσε δὲ πάντας ᾿Αχαιούς" 

τόφρω δ᾽ ἔχ᾽, ὅφρω σε νόσφιν ἀπήγωγε Πωλλὰς 
Τὸν δ᾽ αὖ Τηλέμωχος πεπνυμένος ἀντίον ηὔδω" 

᾿Αβθήνη. 
290 

᾿Ατρείδη Μενέλαε διοτρεφὲς, ὄρχαμε λαῶν, 
Ὰ » 7, “ ἀπ ιν Ἄν ἢ ΟΣ 

ολγίον᾽ οὐ γάρ οἱ τι ΤΟΎ ἡρίέσε λυγρὸν ὄλεθρον, 

οὐδ᾽ εἰ οἱ κρωδιη γε σιδηρέη ἔνδοθεν ἡεν. 

280. δῖῥος. 

285--,αΑ80. υποῖη18 ᾿πο 1 ὙΥ͂. 
“ϑ8. ᾿Αχαιβούς. 
10. οἵ 293. ῥοὶ. 

ἤ ἀρίστων τὰς φωνάς. Ε΄. Πάντων ᾽Αρ- 
- - 

γείων] Ὅ ἐστι Ἑλληνικὴν φωνὴν τῶν 
5» 7 ὔ ,ὔ Ν ε 
Αχαιμιάδων μιμουμένη. πόθεν γὰρ ὅλας μενη 
νοι “ Ν ᾿ ᾿ »»κν ΄ 
γδει ἵνα καὶ τὰς φωνᾶς αὐτῶν μιμήση- 

Ν “5ς:-ἷὋἷἪονν -Ὁ -" 

ται; πάνυ δὲ γελοῖος ἡ τῶν φωνῶν μί- 
- Ν] 

μήσις καὶ ἀδύνατος. πῶς δ᾽ ἄν ἐπίστευον 
ἡ - "Ὁ ΩΣ 

ὅτι πάρεισιν αὐτῶν αἱ γυναῖκες : Τοῦτο 

δ᾽ ἑκατέροις δύναται προδίδοσθαι, μᾶλλον 
δὲ “-ψ{Μ “ Ν Ἂ ΄, ᾿ψ ἑ τοῖς ἄνω, ἵνα μὴ ἀλογώτερον γένηται 

Ἁ ΄ 9. δὶ Ν Ἀ -“ Φ Ἀ, τὸ ζήτημα. οὐ δυνατὸν γὰρ ταῖς ὦπάν- 
τῶν γυναιξὶν ὁμοφωνῆσαι, ἀλλὰ ταῖς 
-“ τ τῶν ἀριστέων, ἐν (ἀ6]. ἐν) αἷς καὶ ἐν 

ΜΝ -Ὁ ἔθει ἐτύγχανεν. Β. ῶ. 282. Ὑπακοῦ- 
σαι] ᾿Αποκριθῆναι. Ε΄. 284. ᾿Αλλ᾽ 
Ὀδυσεύς] Καὶ πῶς ἦν νομίζειν αὐτοὺς 

εὑρεθήῆνωι ἐκεῖσε τὰς γυναῖκας αὐτῶν ; 
" ,΄ “ -“" Ε 7 

ἴσως ἤλπισαν ὅτι πορθηθεῖσαι ἀπήλθοσαν 
“ ͵ ,, ἐκεῖ. Ε. 285. Ἔνθ᾽ ἄλλοι μὲν πάν- 

τες] ᾿Αρίσταρχρος τοὺς δύο ἀθετεῖ“, ἐπεὶ 

ἐν Ἰλιάδι οὐ μνημονεύει ᾿Αντίκλου ὃ ποι- 
. Ἁ 

ητής. ἀλλ᾽ οὐδὲν τὸ κωλύον οὐ βασιλέα 
37 - - "-" 

ὄντα τοῦτον ἀλλὰ γενναῖον εἰς τὴν ἐν- 

482. ὁρμηθέντε] ὁρμηθέντες Ἡ!. 

201. ᾿Ατρεξίδη Μενέλαε. λαξῶν. 

ἱ 

284. βιεμένῳ. 
285. ᾿Αχαιξῶν. 486. βεπέεσσιν. 

292. τάγ᾽ τάδ᾽ Ἡ.Ὸ Υ. 

)} 

ἔδραν ταχθῆναι, οὐ τῶν ἡγεμόνων μόνον 
ἀλλὰ καὶ τῶν ἄλλων ἐπιλέκτων ἐπὶ τὴν 
πρᾶξιν εἰρημένων (50Ὑ. ἡρημένων). ἄρι- 
στον νῦν (272.) οὐ τῷ ἀξιώματι ἀλλὰ 
τῇ ἀνδρείᾳ φησίν. ὦ. ὋὉ ἔΑντικλος ἐκ 
τοῦ ΚΚύκλου. Οὐκ ἀνεφέροντο δὲ σχεδὸν 
ἐν πάσαις οἱ πέντε. τὰ γὰρ τῆς διαθέ- 
σεως ψυχρά. γ᾽]. 286. "Αντικλος] 
Οὗτος παρ Ὁμήρῳ ἐν ᾿Ιλιάδι οὐκ ἀνα- 

γέγραπται, νῦν δ᾽ εὕρηται (ΒΥ. ἥρηται), 
στρατηγὸς γὰρ ἄριστος ἦν. ΒΕ. 287. 
Ἐπὶ μάστακα] ᾿Επεπίεζε τὴν μάσταῇἢ 
ὅ ἐστι τὸ στόμα, ἀπὸ τοῦ μασᾶσθαι. 
τουτέστιν ὃ ̓ Οδυσσεὺς ταῖς χερσὶν αὐτοῦ 

ἐκώλυσε τὸ στόμα τοῦ ᾿Αντίκλου μὴ λα 
λῇσαί τι. Β. Μάσταξ ἡ τροφὴ, ἀπὸ 
τοῦ μασᾶσθαι τὰ βρώματα. Ἐ. 202. 
Αλγιον] Δεινότερον καὶ ἐπιπονώτερον τὸ 
περὶ ᾽Οδυσσέα πάθος εἰ οὕτω σοφὸς ὧν 

οὐδέν τι ἀπήλαυσε τῆς σοφίας ἀλλ᾽ ὑπὸ 
τῆς εἱμαρμένης ἐκρατήθη, καὶ ὃ τοὺς ἄλ- 
λους σώσας ἑαυτὸν σῶσαι οὐ δεδύνηται» 

“᾿: 

ε Ηπουβαμο Ροῦβ. οχ Ηδυ]. οατὰ πᾶς ποία ““ ῬΙῸ δύο Ιορο πέντε. β. ε."" ΒΌΤΤΜ." 



18. Γ΄. ΟΔΥΣΣΕΙΑΣ Δ. 204-2ορ. 149 

ὠλλ᾽ ἄγετ᾽, εἰς εὐνὴν τρέπεβ᾽ ἡμέας, ὄφρω κεν ἤδη : 

ὕπνω ὕπο γλυκερῷ τερπώμεθα. κοιμηθέντες. 205 

Ἂς ἔφατ᾽ ᾿Αργείη δ᾽ Ἑλένη δμωῆσι κέλευσε 

δέμνι᾽ ὑπ᾽ αἰθούση θέμεναι, καὶ ῥήγεα κωλὼ 
πορφύρε ἐμβαλέειν, στορέσωι τ᾽ ἐφύπερθε τάπητας, 
χλαίνας τ᾽ ἐνθέμεναι οὔλας καθύπερθεν ἔσασθαι. 
αἱ δ᾽ ἴσων ἐκ ; μεγάροιο, δάος μετὰ χερσὶν ἔχουσαι" 3400 

δέμνια δὲ στόρεσαν" ἐκ δὲ ξείνους ἄγε κήρυξ. 
οἱ μὲν͵ ἄρ᾽ ἐν προδόμῳ δόμου αὐτόθ, κοιμήσαντο 

Τηλέμαχός θ᾽; ἥρως καὶνΝ γέστορος ἀγλωὺς υἱός. 

᾿Ατρεΐδης δὲ κάθευδε μυχω δόμου ὑψηλοῖο, 

πὰρ δ᾽ Ἑλένη τανύπεπλος ἐλέζατο δῖω γυναικῶν. 305 
Ἤμος δ᾽ ἡ ἠριγένεια φάνη ῥοδοδάκτυλος ἡ ἥως, 

ὥρνυτ᾽ ἄρ εξ εὐνήφι βοὴν ἀγαβὸς Μενέλαος, 
ματα ἐσσάμενος" περὶ δὲ ξίφος ὀξὺ θέτ᾽ ὦμῳ, 
ποσσὶ δ᾽ ὑπὸ λιπαροῖσιν ἐδήσωτο καλῶ “έδιλα:: 

204. τρέπεθ᾽ τράπεθ᾽ ἃ τη. ΡΥ. οἴ 516 ἸὨΘΙ ΠΠηΘ88 : τράπηθ᾽ ΘΧ ΘΙηθηἀ, το- 
οεπῖ Η. ΡΟΙΒ. τράπεθ᾽ ὟΥ. 10. κεν] καὶ ὟΥ. 295. τερπώμεθα] 
τἀρπώμεθα Η. ταρπώμεθα ς, 10. κοιμηθέντες] κοιμηθέντε Η, 406. ᾿Αρ- 
γείξη. 208. τ᾽ ἐφύπερθε] τ᾽ ἃ πη. ΡΥ. δ΄. ΘΧ Θῃηρηά. Η. στορέσαι καθύ- 
περθεῖν. 200. βέσασθαι. 300. δος] δᾷδας Ψ'. 301. δὲ στό- 
ρεσαν] δ᾽ ἐστόρεσαν Ἡ]. Υ. 3402. ἱπορίιι8 ϑιηθηάδίου ογαβὶξ δόμῳ εἴ οχ 
δόμου ἴδοιΌ δόμω, οἸαιιἀϊοαηΐδ 16 γέτϑι:: Η. ΡΟΗΒ, 304. κάθευδε τη. ΡΥ. 

5664 Δηταιιὰ τηδηιι5 [δοὶς καλὰ ε (510): ι « ῬΟΙΞ. δ᾽ ἐκάθευδε Ψ. 10. ᾽Ατρε- 
Είδης. 305. δῖῥα. 407. ὠρνυτ᾽ ἀρ; ὠρνυτὸ ἂρ Η. «10. Μενέλαβος. 

αι 

408, βείματα ξεσσάμενος. 300. ποσσὶ δ᾽ ὑπὸ λιπαροῖσιν] ποσὶ δ᾽ ὑπολιπαροῖ- 
σιν. Η. 

Β. ΟΩ. Ἐ. Ῥα]. 295. Ταρπώμεθα] σθῆναι. Ραὶ]. 300. Δᾷδας} Γ γάφεται 
Γρ. παυσώμεθα, ἀντὶ τοῦ ἀναπαυσώ- δάος, ἤ ἤγουν μερισμὸν, σπουδὴν, ἢ ἢ ταχύ- 

μεθα. Ηαγ]. Ῥὰ]. 207. Δαίμνι᾽ ὑπ’ τητα, ἢ φῶς. ἀφ᾽ οὗ καὶ αἱ δεκτικαὶ 
ὕση θέμεναι} Τινὲς οὕτω τὸ ὑπέρβα- τοῦ φωτὸς αἱ δᾷδες. Ε. 402. Ἔν προ- 

ν, δέμινι᾽ ὑπ᾿ αἰθούσῃ θέμεναι, στορέ- δόμῳ δόμου] Προστώῳ, προθύρῳ τῷ πρὸ τοῦ 
αι τ᾿ ἐφύπερθε τάπητας, καὶ ῥήγεα θαλάμου. ἘΞ. 304. Προπερισπωμένως 

καλὰ πορφύρε᾽ ἐμβαλέειν καὶ χλαίνας τὸ καθεῦδε. 1]. Ρᾳ]. 40ς. Τανύ- 
ὕλας καθύπερθεν ἕσασθαι, ὅ ἐστι περι- πεπλος] Ἢ τεταμένον καὶ ἐπιμήκη τὸν 

έσθαι. Ὁ. Ὑπ' αἰθούσῃ] Ἢχη- πέπλον ἔχουσα. ὡς ἂν εἰ ἔλεγεν ἢ νεω- 

τικῇ. σιϊο, 208. Ὕπερθε] ὙὝπερ- τέρα καὶ εὐμήκης τὴν ἡλικίαν τεταμέ- 
θεν. Ν αἰρ,. 200. Χλαίνας οὔ- νου γὰρ τοῦ σώματος ἀνάγκη τέτασθαι 

λας] ἱΑπαλὰς, ἢ τελείας καὶ ἀνδρομή- καὶ τὸν πέπλον. Β. Ε΄. Ω. Νεωτέρα. 
κεις. Ῥᾷ], Ὁ, Ἕσασθαι) ᾿Αναπαυθῆ-. τεταμένου γὰρ κ. τ. λ. Ραᾳ]. 300. 
"αὶ, καθίσαι. Β. ᾿Ἐνδυθῆναι, σκεπαΞ Ποσσὶ δ᾽ ὑπὸ λιπαροῖσι] Στεῤῥοῖς, ταχυ- 
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βῆ δ᾽ ἴμεν ἐκ θωλάμοιο θεῷ ἐνωλίγκιος ἀντήν, 

ΟΔΥΣΣΕΙΑΣ Δ. 310----320. 118. 1Υ. 

410 

Τηλεμάχῳ δὲ παρῤίζεν, ἔπος τ᾽ ἐφατ᾽, ἔκ τ᾽ ὀνόμωζε" 

Τίπτε δέ σε χρειὼ δεὺρ ἤγωγε, Τηλέμαχ, ἥρως, 

ἐς Λακεδαίμονω δῖαν, ἐπ᾽ εὐρέω νώτω θωλάσσης ; 

δήμιον, ἢ ἴδιον; τόδε μοι νημερτὲς ἔγισπε. 

Τὸν δ᾽ αὖ Τηλέμαχος πεπνυμένος ὠντίον ηὔδα" 315. 
᾿Ατρείδη Μενέλαε διοτρεφὲς, ὄρχωμε λαών, 
ἤλυθον, εἴ τινά μοι κληηδόνω πατρὸς ἐνίσποις" 

ἐσθίεταί μοι οἶκος, ὄλωλε δὲ πίονω ἔργω" 

δυσμενέων δ᾽ ἀνδρῶν πλεῖος δόμος, οἵ τέ μοι αἰεὶ 

μῆλ᾽ ἀδινὼ σφάζουσι, καὶ εἰλίποδας ἐλικως βοῦς, 220 
» ΄᾿-ὦ ε ΄ “ 9 

μητρὸς ἐμῆς μνηστῆρες ὑπέρβιον ὕβριν ἔχοντες... 
3, -“ πι. 7 » 4" “Δ 

τοὔνεκω γὺν τὼ σὼ γούναθ᾽ ἱκάνομωι, οἴ κ᾽ ἐθέλησθα 
᾽ . Ε 5 »Ἕ“ », 957 

κείνου λυγρὸν ὄλεθρον ενισσειν, εἰ που ὁπωπῶς 
᾽ [Ὁ »“" ας, ὧν» »ο»"» 7 

ὀφθαλμοῖσι τεοισιν, ἡ ὥλλου μῦθον ὠκουσῶς 
Ψὕ ΄ , 3.9 Ν ᾿, Ἂ 

πλαϊζομένου" πέρι γάρ μιν ὀϊζυρὸν τέοε μήτηρ. 
᾿ 

325 

μηδέ τί μ’ αἰδόμενος μειλίσσεο, μηδ᾽ ἐλεωίρων, 

ἀλλ᾽ εὖ μοι κατάλεξον, ὅπως ἤντησως ὀπωπῆς. 

λίσσομαι, εἴ ποτέ τοί τι πατὴρ ἐμὸς ἐσθλὸς Ὀδυσσεὺς 

ἢ ἔπος, ἠέ τι ἔργον, ὑποστὰς ἐξετέλεσσε 

418. δῆβαν. 411. βέπος. 
420. βέλικας. 418, βοῖκος. βέργα. 

τῇ μηδ ἔτι Ν. 

τάτοις. Ἐ). 411. Τηλεμάχῳ δὲ πάρ- 

ἰζεν] ᾿Εὰν ἕν μέρος λόγου ἢ τὸ πάριζεν, 

προπαροξυνθήσεται ὡς, Νέστωρ αὖ τότ᾽ 

, ἔφιζεν (γ΄. 411.). ἐὰν δὲ ἡ παρὰ 

πρὸς τῷ Τηλεμάχῳ συντάσσεται, προ- 

περισπᾶται. Οὐκ ἀναστρέφεται δὲ ἡ 

παρά. ἐπεὶ κατ᾽ ἔκθλιψίν ἐστιν. ἄλλως 

τε καὶ μέσον πέπτωκεν ὁ δέ. ὦ. Διχῶς 

πάριζεν καὶ παρίζεν (516). ῬΑ]. 312. 

Τηλέμαχ ἥρως] Προσαγωστὸν (ΞΟΥ, 

προσαγωγὺν) τὸ ἥρωα καλεῖν τὸν νέον 

διὰ τὰ τοῦ πατρὸς κατορθώματα. Ω, 

413. Νῶτα θαλάσσης) Μεταφορικῶς τὸ 

πλάτος τῆς θαλάσσης εἶπεν. νυϊρ. 

2414. Ἔνισπε] Γράφε, ἔνισπες. ὦ. 

417. Κληδόνα πατρός] ᾿Απὸ τοῦ κλέος 

κλεΐζω κλεϊ δὼν καὶ κληδὼν, ὡς τὸ χρέος 

χρεΐζω χρήζω. μένει δὲ το, προσγεγρῶμ.- 

420. βέπος. έργον. 

416. ᾿Ατρεξίδη Μενέλαξε. λαξβῶν. 
421. ὕβριν) ἥτορν. 426. μηδέ 

μένον. Ἐ. ΛΔείπει ἡ περί. ἵνα τινά μοι 
φήμην περὶ τοῦ πατρὸς ἐνίσποις. ὦ. 

418. Πώνα ἔργα) Τὰ ἐκ τῶν ἰδίων κτηπ' 
μάτων γεώργια, ἃ δ ἐργασίας κτᾶταί 
τις. Ε΄. 420. Μῆλ᾽ ἀδινά] Λεπτὰ! 

πρὸς σύγκρισιν τῶν βοῶν. ἢ ἀντὶ τοῦ 
πυκνῶς. Τὸ δὲ ἕλικας βοῦς τοὺς ἕλικοεισ, 

δὴ κέρωτα ἔχοντας, ἢ τοὺς ἑλικοειδῆ τὴν. 

πορείαν ποιουμένους, ἢ τοὺς μέλανας. Εὰ 
Οἵ. δα «α΄. 92. 2322. ἹἸκάνομοι!α 
᾿Αντὶ τοῦ ἱκάνω. ἡ δὲ λέξις ἀντὶ τοῦ 
ἱκετεύω. Β. Ω. 426. Μηδέτι μ᾽ αἶΞ 
δόμενος] Διὰ δύο πράγματα κρύπτει τιξ 
τὸ ἀληθὲς, ἢ δι’ αἰδῶ ἢ δ ἔλεον. ΕἸ. 
Μειλίσσεο] Μειλίχια καὶ πρροσηνῇ 
λέγε, ἢ χαρίζου. Ἐ. 4320. Ἔργον. 

ὑποστάς] Ἔκ μεταφορᾶς τῶν βαστας- 
ζόντων φορτία μεγάλα, καὶ τὸ φορτίον 
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330 

Χ 3 

ὦ πόποι, ἢ 

330. ᾿Αχαιβοί. 
238. βεβήν. 

»τὶ ἂν εἴη ἀναδεχομένων. Ἐ,. 3.8.0. 
Λέγ᾽ ὀχθήσας] Ἰὸν θυμὸν ὑψώσας 
ἀχθεσθείς. ὀχθίζω ἢ ὀχθῶ. Ἐ. 54 48, 
ἢ πόποι] Ὅρα τὴν ἐξαλλαγήν. ὃ μὲν 
Ὰ , ε ΠῚ Ε “ “-,.» 7 ἀρ' Νέστωρ ὡς ἂν ἐκ πολλοῦ ἀφιγμένος 
αἱ τῶν κατὰ τοὺς μνηστῆρας οὐκ ἀνήκοος 
υνθάνεται τοῦ τρόπου τῆς ἐπηρείας, Εἰπέ 

πε ι ε 77 , ι ἥξ ἑκὼν ὑποδάμνασαι (γ΄. 214.), 
δὲ Μενέλαος πρῶτον πυνθανόμενος σχετ- 

ΐ ῳ » , Ν » ΚΣ Ὁ ͵ὔ ἄζει οὐ φέρων τὴν εἰς τὸν ᾿Οδυσσέως 
ὕβριν. Ω. 335. Ἔν ξυλόχῳ] Ἐύ- 

ἡχὸν τὴν κατάδυσιν τοῦ λέοντός φησιν, 
τὸν φωλεὸν τὸν ἔχοντα ξύλα πολλά. 

., Ἔν τόπῳ ὑλώδει καὶ συνδένδρῳ, ἔνθα 
ν εὐνὴν ὁ λέων ἔχει καὶ ἐνεδρεύει τὰ πα- 
τυχόντα τῶν ζώων. ἘΣ, 336. Νεβρούς] 
εβρούς φησι τοὺς μνηστῆρας, λέοντος δὲ 

᾿ Ἀ ἤ Ἀ Ὁ»ἦ “ χὸν καὶ κοίτην, τὴν τοῦ ᾿Οδυσσέως 
λέοντα τὸν Ὀδυσσέα, εἰς ἐλάφου 

Ὃν τάσσει τοὺς γονεῖς τῶν μνηστήρων, 
ἵνες τῶν υἱῶν αὐτῶν ὡς νεβρῶν φονευομέ- 

Ῥ αὐτοὶ ἢ ἐκφύγωσιν ἢ συσχεθῶσιν ἐὰν 

ΘῺ8Β Ὁ5115 δὲ ΒΘΉδιι οογευ δ. ἐδ αἶὲ γι τ ιι))ὰ 

432. Μενέλαξος. 

330 6ἷ 440. ἀξεικέα. 

ἀιγοὶ ρΠδουβοῦὶ ἱπάϊοοθ. ΒΌΤΥΜ. δεν. 

τῶν γυν μος μνήσωι, κοΐ μοι νημερτὲς ἔνισπε. 
Τὸν δὲ μέγ᾽ ὀχθήσας προσέφη ζανβὸς Μενέλαος" 

ὃ μάλω δὴ κρωτερόφρονος ἀνδρὸς ἐν εὐνῇ 
ἤθελον εὐνηβήνωι, ἀνώλκιδες αὐτοὶ ἐόντες. 
ὡς δ᾽ ὁπότ᾽ ἐν ξυλόχω ἔλαφος κρατεροῖο λέοντος 
εἰββροὺς κοιμήσωσω νεηγενέως γωλαθηνοὺς, 
γημοὺς ἐξερέησι καὶ ἄγκεω ποιήεντα 

βοσκομένη, ὁ δ᾽ ἔπειτω ξὴν εἰσήλυθεν εὐνὴν, 
ἀμφοτέροισι δὲ τοῖσιν ἀεικέω πότμον ἐφήκεν" 
ς Ὀδυσεὺς κείνοισιν ἀεικέα πότμον ἐφήσει. 

Ῥὴ γὰρ, Ζεῦ τε πάτερ, καὶ ᾿Αθηνωίη, καὶ Λπολλον, 
γόϊος ξῶν, οἷός ποτ᾽ ἐὐκτιμένη ἐνὶ Λέσβῳ 

335 

340 

337. κνημοὺς] κρημνοὺς Ψ, 

εὑρεθῶσιν ἐκεῖ. ἘῚ. Νεηγενέας] ᾿Αρί- 
σταρχός, γεογενέας. Ω. Ηδ]]. 337. 
Κνήμους1 Τοὺς βασίμους τόπους, τὰς 
προβάσεις τῶν ὀρέων. ἢ κνήμους σκλη- 
ροὺς τόπους καὶ τραχεῖς, ἐκ μεταφορᾶς 
τῆς κνήμης τοῦ σκέλους ὡς αὐτοῦ ὀστώ- 
δους καὶ γευρώδους ὄντος. Β. ΕἸ. Κρημ- 
νούς] Γράφε, κνήμους. Β. ἤΑγκεα ποι- 
ἥεντα) Κοίλους τόπους ὀρέων. ἀπὸ γὰρ 
τοῦ συγκλεῖσθαι (510) καὶ συνάγεσθαι 
ἐν αὐτοῖς τὰ ξύλα. ἀπὸ τοῦ ἄγω τὸ 
φέρω, ἄγη, καὶ πλεονασμῷ τοῦ κ, ἄγκη. 
ἘπὃὋ’ 45. ᾿Αμφοτέροισι δὲ τοῖσιν] ᾽Αρι- 
στοφάνης ἐπὶ τῆς ἐλάφου καὶ τοῦ νεβροῦ 
λαμβάνει. ὁ γὰρ ᾿Αριστοτέλης (Ηἴβι. 
Αηΐπη. 6, 29.) ἕν φησι τίκτειν τὴν 
ἔλαφον, σπανίως δὲ δύο. εἰκότως δὲ 
Ὅμηρος τούτῳ συγχρᾶται (801. γῦν 

“ [ “ ᾿ Ἁ Ἁ » Ω ᾿ » χρᾶται 1) ἵνα καὶ κατὰ τὸν ἀριθμὸν ἐμ.- 
φερὲς ἦ τὸ τῆς εἰκόνος. ὡς γὰρ οἱ μνη- 

-“ “Ἢ Ν “ στῆρες πλεῖστοι πρὸς ἕνα, οὕτως καὶ οἱ 
« ὰ ᾽ γεβροὶ πρὸς τὸν ἕνα. ὃ ἰσχυροτέρως ἀντί- 

ΤΜΑΪο 5ο]]Ἰοἰτανὶ νουθιιωὶ συγ χρῆσθαι, ααοα πο τηοᾶο ἰπίτα αυοαπο δὰ ζ΄. 235. ᾿έα ὉΌΣΥΙς, 50 οὐ]ι5 οἴϊδια ἃρυ ἃ ῬοΟΙνΒία πη, ργϑοῖου ὀπὶ ἀπο Ἰοχίοα Ἰηάϊοδηξ, ἔτγο- 
αὐ συγχιρώμενος τοῖς καιροῖς οἴ 5ἴη). Ιηβρὶος 
506. 
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ἐξ ἔριδος Φιλομηλείδη ἐπάλωισεν ἀναστὰς, 

κάδόο᾽ ἔβωλε κρατερως, κεχάροντο δὲ πώντες ᾿Αχαιοὶ, 
»-Θ" ἂιἷιἭ’ ἰδών ε ͵ " ͵΄ 

τόιος ἐῶν μνήστηρσιν ομιίλήσειεν Οδυσσεύς" 34 
ὁ ἡ, υὧΐ , 

πάντες κ' ὠκύμοροί τε γενοίατο πικρόγωμοί τε. 
“ "ῳ» .“ ΟῚ » “ ΠΥ 2 ἮΝ 5) 

ταῦτω δ᾽, ὦ μ᾽ εἰρωτῶς καὶ λίσσεωι, οὐκ ὧν ἔγωγε 
"7 Ν Ε Σ δὲ "δὲ 5 7 

ἄλλα παρὲξ εἴποιμι παρωκλιθὸν, οὐδ᾽ ὡπατήσω" 
Γ ]ᾷΆ ὥς ΄ 9 « ᾿Ν 

ὡλλὼ τὼ μὲν μοι εειπτὲ γερῶν Φλίος νημερτής, 
» »ς Δ 7 2 ἈΝ ͵ 5] 5" Ἂν 3 ͵7 

Τῶν οὐδὲν τοι εγώ κρύψω εσόος,. οὐδ ἐπιμκευσῶώ, 38 
Αἱ 7 3 5] δ φν θ Ν “Ἢ ΓΙ θ 

ἰγύπτῳ μ᾽ ἔτι δεῦρο θεοὶ μεμωώωώτω νέεσθαι 
3} 3 ΠΩΣ 3, 7 ε ͵7 

ἔσχον, ἐπεὶ οὐ σφιν ἔρεξω τελήεσσας ἑκατόμβας" 
ς ᾽ ᾿ ὦ Ψ. ΗὟ ἊΨ ᾽ ΄ 

οἱ δ᾽ αἰεὶ βούλοντο θεοὶ μεμνήσθωι εἐφετμέων. 
»“, , 7 3 ὉΥᾺ, ͵͵7 

νῆσος ἔπειτώ τίς ἐστι πολυκλύστῳ ενὶ πόντῳ, 
» "4 7 »»Ὰ» Ξε 

Αἰγύπτου προπά οιθε, Φάρον δέ ε κικλήσκουσι, 
γ ἢ 

͵΄ 57 ΟῚ “ 7 Ν ΄“- 

τόσσον ἄνευθ » σσὸν τὲ πανήμεριῆ γλωφυρή γηυς 

444. ᾿Αχαιβοί. 
4.50. βέπος. 

κειται. Ε΄. Ὁ. 442. Φιλομηλείδῃ} Τῷ 

Πατρόκλῳ. Φιλομήλας γὰρ ἦν υἱός. 

νυὶσ. Γράφε, Φιλομήδη, κατ᾽ ᾽Αττι- 

κοὺς χωρὶς ν (510). Ε΄. Ἔν ᾿Αρίσβῃ) 

Ματρ. Ῥὰ]. ἐνὶ Λέσβῳ εἴ ἃ αἰνουβᾶ 

γδηῖ: βασιλεὺς γὰρ ἦν Λέσβου ὃ Φι- 

λομηλειδης. 347. Ταῦτα δ᾽ ἅ μ᾽ εἰρω- 

τᾷς καὶ λίσσεαι εἴποιμι ἔγωγε" οὐκ ἄλ- 

λα παρακλιδόν. τὸ παρακλιδὸν ἄμεινον 

τοῖς ἄνω συνάπτειν, διὰ τὸ ὑπέρβατον. 

Ἐ. ΟΩ. Ρα]. πΠαρατρεπτικῶς, παρα- 

κλιθείσης τῆς ἀληθείας" ἐκ τοῦ παρα- 

κλίνεσθαι εἰς τόδε τὸ μέρος. Ἐ. 340. 

Νημερτής] ᾿Απὸ τοῦ νὴ στερητικοῦ μο- 

ρίου καὶ τοῦ ἁμαρτῶ. ὁ μὴ ἁμαρτήσας 

περὶ οὺς εἶπέ μοι λόγους. Β. 351. Αἰ- 

γύπτῳ μ᾽ ἔτη ὋὉ μὲν ̓ Αριστοφάνης παρ- 

έλκειν φησὶ τὸ ἔτι, ὡς τὸ, Ὅν μοι ἔδωκε 

πατὴρ ἔτι δεῦρο κιούσῃ ((ηἴτα γ726.). 

οἱ δὲ οὕτως, εἰς Λακεδαίμονα ὁρμώμιενον 

ἔτι ἐν Αἰγύπτῳ ἔσχον οἱ θεοί. ἘἸ. 

453. ᾽᾿Εφετμέων) Βούλεται μὲν λέγειν 

θυσιῶν. ἀσαφέστερον δὲ εἴρηται. διὸ 

κ Λοοιυβαΐΐγαυϑ τοίογίασ δα πη βηϊναηι ἱπ τοχία. 

448. παρὲξ] πάρεξ Υ. 

453. ὉΠΟΙΏΪ5 τποϊααιῖ ὟΥ. 

440. ἔξειπ 10. ξείποιμι. 

455. ἔε. 

Ζηνόδοτος ἠθέτει. (πυσιβαια ῬαὶΪ 

ποῖαι γὰρ, φησὶν; ἐγένοντο ἐντολαί ; ] 

Ω. εἴ ροβίτοιῃμα ΡΟΗΒ. εχ Ηᾶδὶ 
Ἡμᾶς 8 θυσιῶν, ἐντολῶν. ἐντολὴ γὰρ 

θύειν τοῖς θεοῖς, αὐτὸς δὲ οὐκ ἔθυσεν ἵ 

τὴν ἐντολὴν πληρώση. ἘΣ. 5455. Φάρο 

Νῆσον Αἰγύπτου, τὴν νῦν ᾿Αλεξάνδρειο 

Ψυϊρ. Φάρος νῆσος, ἀπὸ Φάρου τὴ 

γαυκλήρου ἐν Αἰγύπτῳ τῆς νηὸς ἐκβάντ 

καὶ ὑπὸ ὄφεως καταποθέντος, ὡς ᾿Ανῖ 

κλείδης ἱστορεῖ. Β. ᾿Αντικλείδης σι 

ρεῖ, ὅτι ποθοῦσα Μενέλαον Ἑλένη, λάθ 

ἔξεισι τῆς πόλεως, καὶ ἹΚαρικὸν εὑροῦς 

πλοῖον παρακαλεῖ τὸν ναύκληρον, ὃς ἐκ 

λεῖτο Φάρος, εἰς Λακεδαίμονα αὖτ 

ἀποκαταστῆσαι. χειμασθέντες δὲ ἦι 

εἰς Αἴγυπτον, καὶ ἐνθάδε τῆς νεὼς ἀτ 

βάντα τὸν Φάρον ὄφις ἀναιρεῖ. ἣ δὲ θι 

ψασα αὐτὸν, οὕτως ὠνόμασε τὴν νῆδ'᾽ 

Ἐ. . Μιηά. Φάρος ἐστὶ νῆσος 4 

γύπτου, ἡ νῦν ᾿Αλεξανδρεία λεγομέι 

τινές φασιν, ὅτι φάρους "τῆς Ἕλέ; 

ἐκπεσόντος οὕτως ὠνομάσθη. Ω. 538 

ΒΌΤΊΤΜ. 

" Βῖς ΡΓῸ πιθπᾶοβο Φάρος οοᾶ. ΨΊπά. ααὶ μδεο δάά! Βα ρου ϊουῖθιι5. ζᾶ :-ττσὴν »ῆθ 

τινὲς δέ φασιν κι τ. Χλ. ΒΌΤΤΜ, 



1118. 1. 

΄, ΕῚ 

| 

᾿ς 357. ἐπιπνείῃσιν] ἐπιπνείεισιν Ψ΄. 
᾽36ο. ἐξείκοσιν. 266. βειδοθέη. 

Τόσσον ἄνευθεν] Ἑϊκὸς τοσοῦτον εἶναι 
κατὰ τοὺς ἡρωϊκοὺς χρόνους τὸ διάστημα. 
ἔπειτα ἀπογαιωθῆναι τοῦ Νείλου ὑπερ- 
᾿χέοντος τὴν ἰδίαν ἰλύν. ποταμόχωστος 
᾿ γὰρ ἡ Αἴγυπτος, κατὰ Ἡρόδοτον. δ α]ρ,. 
(δα. Βαγηθ5.) Τόσσον ἄνευθ᾽ 1] Το- 
σοῦτον γὰρ ἀπέχει Νιαυκράτεως ἡ Φάρος, 
ἔνθα τότε τῆς Αἰγύπτου τὸ ἐμπόριον ἦν, 
ὥς φησιν ᾿Αριστοτέλης. μέχρι Ναυκρά- 
'τεὼς τὸ πέρας ἦν τοῦ Νείλου τότε. καὶ 
Ἡρόδοτος γοῦν φησιν ὅτι τὸ παλαιὸν τὸ 
κάτω μέρος τῆς Αἰγύπτου πᾶν πέλαγος 
ἦν, ὁ δὲ Νεῖλος πολλὴν καταφέρων ἰλὺν 

ἣν καλουμένην κάτω χώραν ὅλην προσ- 
ὡσεν. ὅθεν καὶ μέλαινα καλεῖται. 

ὁρᾶται δὲ καὶ μέχρι νῦν κογχύλια καὶ 
λοπάδες. ἐγὼ δὲ καὶ περὶ Μέμφιν εἶδον, 
φησὶν ὁ Πώς. Ἐ;. Ο. 458. Ὅθεν τ᾽ 
ἀπό) ᾿ΑΦ᾽ οὗ λιμένος ἀρύονται ὕδωρ ἐκ 
τῆς ἠπείρου ἐπὶ τὰς νῆας. Β. 250. 
᾿Αφυσσάμενοι) ᾿Ἐὰν διὰ τοῦ ο, ἀρυόμε- 
νοι, ἐὰν διὰ τοῦ α ὑδρευσάμενοι. ἘΣ. Ρ]. 
Τὸ ὕδωρ τῇ νηὶ κομισάμενοι. Ε΄. 461. 
Αλιαέες Οἱ ἐν τῇ θαλάσσῃ πνέυντες. 

πὸ τοῦ ἄω τὸ πνέω, καὶ ἐκ τοῦ ἅλς, ἢ 
τοῦ ἄλη ἡ πλάνη. Β. Ε. 465. Καί 

,  Ῥογβοιιβ (αποηι νά ἴπ ροβίβου ριο) 6 
σὸνασε. ΒΌΤΤΥΤΜ:.: 

ΟΣ, 1. 

ΟΔΥΣΣΕΙΑΣ Δ. 4:)--τ-468. 

358. ἀπὸ] ἐπὶ ρτο ν. 1. Υ΄. 
267. Ρέῤῥοντι. 

1δ2 

᾿ς: ζ Ν Υ » 7 » 
ἤνυσεν, ἡ λιγὺς οὐρος ἐπιπνείησιν ὄπισθεν. 
"ἢ Ν ξ΄ Ε . ᾽ ἣν γν 2.4 ἐν δὲ λιμὴν εὔορμος, ὅθεν τ᾽ ἀπὸ νῆας ἐἴσας 

᾽ 77 7 5» 7 ἊΨ .“ ἐς πόντον βάλλουσιν, ἀφυσσάμενοι μέλαν ὕδωρ. 
, “-.“. 9 γΨ ΟΕ 

ἔνβω μ᾽ ἐείκοσιν ἡματ᾽ ἔχον θεοὶ, 
7 ϑὺν ἃ ν, οἵ, εἰ ἃ Ὁ: πνείοντες φαίνονβ᾽ ἁλιαέες, οἵ ῥώ τε νηῶν 

ον 3 ᾽ “Ὁ ἂν; “ 7 

'πομπήες γίνονται ἐπ εὐρέω νώτω θαλάσσης. 
7 κι. 7] ΄ ΕῚ Ε] »“ὝἭ καί νύ κεν ἡἤία πάντα κατέφθιτο, καὶ μένε ἀνδρῶν, 

» ἥ "“ 3 ἰὐν ὅς Ὁ εἰ μή τίς με θεῶν ὀλοφύρατο, καΐ μ᾽ ἐσάωσε, 
Ι ͵Οδ 2 ΄ Ζ « 7 ΄ 

ρωτεος ἰφθίμου θυγάτηρ, φλίοιο γέροντος, 
᾿ ΄ ἴω] 7 « 7 9 Εἰδοθέη" τῇ γάρ ῥα μάλιστά γε θυμὸν ὄρινω" 

᾿᾿ ς 

οὐδὲ ποτ᾽ οὖροι 36ο 

36ς 

ΒΩ 30} « 

ἤ μα οἴω εῤροντι συνήντετο, νόσφιν ετωίρων. 
Ε Ὗ " ᾿ » ᾽ αἰεὶ γὼρ περὶ νήσον ὠλώμενοι ἰχβθυάωσκον 

10. ἐξίσας. 

γύ κεν] “Ὡς μήπω τῶν ὅλων ἀναλωθέντων. 
τάχα οὖν φησιν ὅτι πεφεισμένως ἤσθιον 
τῇ προσδοκίᾳ τῆς βραδύτητος (ΕἸ. τοῦ 
βράδους) οὐ πρὸς κόρον ἄρτον σιτούμενοι. 

Ε. ῷ. 464. Εἰ μή τίς με θεῶν ὀλο- 
φύρατο] Βραχὺ διασταλτέον ἐπὶ τὸ ὀλο- 
φύρωτο εἰ μὴ ἄρα στικτέον, καὶ ἀφ᾽ 
ἑτέρας ἀρχῆς τὰ ἑξῆς. ἙἘ. Ω. Καὶ 

τοῦτο παιδευτικόν. ὡς γὰρ ἡ αἰτία θεοῖς 
ἀνάκειται οὕτως καὶ ἡ λίας (λύσις 6. 

Μαϊ.). Ε΄. Ω. 46ς. Πρωτέως ἰφθί- 
μου] Ἡδέως τῷ ἐπιθέτῳ (1ηκ. νά. χρῇ- 
ται), ὡς γὰρ εὐεργέτην ἐγκωμιάζει. ΕΣ... 
466. Εἰδοθέη)] ᾿Απὸ τῆς εἰδήσεως καὶ 
ἐπιστήμης τοῦ πατρὸς τὸ ὄνομα. καὶ Αἰ- 
σχύλος δὲ ἐν Πρωτεῖ Εἰδοθέαν αὐτὴν κα- 
λεῖ. ὁ δὲ Ζηνόδοτος γράφει Εὐρυνόμην. 
Ἐ. ὦ. Ηδγ]. Ὄρινα] [ἢ Ῥαὶ. βιιρτὰ 
βουρίαμη ὠϊα. 467. Ἥ μ᾽ οἴῳ ἔῤ- 
ῥοντι) Μετὰ λύπης μόνῳ πορευομένῳ, 
φθειρομένῳ, καὶ μετὰ φθορᾶς βαδίζοντι. 
καταστρέφει δὲ εἰς τὸ ἁλιεύοντες. Εἰ. Ω. 

Ιῃὴ Ρὰ]. Ἰάθιη. βοβοϊιῦ μά ἃ 
φθειρομένῳ : 564 αἰζιηγα ἰΐὰ 1ὉΪ βοτγὶ- 
Ρΐα εἰς τὸ ἀελύοντι. 568. ᾿Ιχθυά- 
ἀσκον} ᾿Αλλαχόσε οὐ λέγει ὁ Ὅμηρος 

βομο ῖο (Ἰοπιηιαΐο, ορ᾽ που) ῥτγοΐογι ἄνενθεν 

Χ 
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118.1Γ... 

γναμπτοῖς ἀγκίστροισιν" ἔτειρε δὲ γαστέρω λιμός. 

ἡ δ᾽ ἐμεῦ ἄγχι στῶώσω ἔπος φάτο, φώνησέν τε᾿ 470 

Νήπιος εἷς, ὦ ξεῖνε, λίην τόσον, ἠὲ χωλίφρων, 

ἠὲ ἑκὼν μεβίης, καὶ τέρπεωι ἄλγεω πάσχων, 

ὡς δὴ δηθ᾽ ἐνὶ νήσῳ ἐρύκεαι, οὐδέ τι τέκμωρ 

εὑρέμενωι δύνωσωι, μινύθει δέ τοι ἥτορ ἐτωίρων. 

Ἂς ἔφατ" αὐτὰρ ἐγώ μιν ἀμειβόμενος προσέειπον᾽ 

ἐκ μέν τοι ἐρέω, ἥτις σύ πέρ ἐσσι θεάων, 

ὡς ἐγὼ οὔτι ἑκὼν κωτερύκομωι, ἀλλώ νυ μέλλω 

ἀθανάτους ἀλιτέσθαι, οἱ οὐρωνὸν εὐρὺν ἔχουσιν. 

ἀλλὰ σύ πέρ μοι εἰπὲ, θεοὶ δέ τε πάντω ἴσωσιν, 

ὅστις μ᾽ ἀβανώτων πεδάω καὶ ἔδησε κελεύθου" 

νόστον θ᾽, ὡς ἐπὶ πόντον ἐλεύσομαι ἰχθυόεντα. 

Ἂςς ἐφάμην" ἡ δ᾽ αὐτίκ᾽ ἀμείβετο δίω θεάων" 

τοιγὰρ ἐγώ τοι, ξεῖνε, μάλ᾽ ἀτρεκέως κατωλέξω" 

375 

480 

460. γναμπτοῖς) γναμπτοῖσιν Υ. 470. ἡ δ᾽ ἐμεῦ] ἥδε μευ . 1}. έ- 

472. μεθίης] μεθίεις Ἡ. ὙΥ΄. εἴ 5ὶς 90 ΠΟ αϑῖθ5 ἴῃ Ρ]αΐοῃ. ὨπροΥ δα δι8 

Γρά. Βαῖ. δα ΑἸοϊΌ. 1. Ρ. 74: ΡΟΙΒ, 10. βεκών. 275. προσέ- 

βειπον. 476. Γερέω. 3777. βεκών. 470. βειπέ. ξίσασιν. 380. κελεύ- 

θου] κελεύθους Η. κελεύθον Ν. οὖ κέλευθον ΡΙῸ ΡΨ. Ι. 481. ὡς] ὡς ν. 

πος. 

482. δῖβα. 

ἐσθίειν τοὺς Ἕλληνας ἰχθύας. νῦν δέ 

φΊσι τούτους ἀγρεύειν ἰχθύας διὰ τὸ τεί- 

ρεσθαι ὑπὸ τοῦ λιμοῦ. Β. ὦ ,4γο. π᾿ δ' 

ἐμεῦ ἄγχι στᾶσα] Ζηνόδοτος, ἢ δέ μοι. 

Ἐν. Ζηνόδοτος, ἡ δέ μοι ἀντομένη. Η 1]. 

471. Νήπιος εἷς ὦ ξεῖνε] ᾿Αντὶ τοῦ ἀμια- 

θὴς, ἔτι τὰ παίδων φρωηνῶν. χαλίφρων 

δὲ χαυνωθεὶς καὶ διαῤῥνεὶς τῆς προτέρας 

φρονήσεως. ἑκὼν δὲ μεθίεις ἀντὶ τοῦ 

ἑκὼν πάσχεις καὶ τέρπῃ ὑπερβολικῶς. 

τρία δὲ ταῦτά εἰσιν δ ἃ ἄνθρωποι 

ἁμαρτάνομεν. Ἐ.. Ω. Ῥαὶ]. Ὅ νοῦς, 

τοσοῦτον ἀνόητος εἷς ὦ ξεῖνε, ὅτι δηθὰ 

ἐνὶ νήσῳ ἐρύκεαι. Ε. Ω. Εἷς] Ἔγκλι- 

τικὸν τὸ εἰς. Ε;, Χαλίφρων) Χαυνό- 

φρων, καὶ μὴ πεπυκνωμένος τὰς φρένας, 

ὅ ἐστι πρώην μὲν πυκνὸς νῦν δὲ χαυνώ- 

ΚϑοΓ, κεχαυνωμεένος. ΒΌΤΊΥΜ. 

1 Θογ, κοιμίζειν. Ἦος ἀϊοῖϊΐξ,, 
ΒΟΤΊΤΜ. 

485: καταλέξω] ἀγορεύσω οἴ 390. Η.Ὸ. κ᾽. 

μένος Ἐ τὸν νοῦν, κεχαλασμιένας καὶ πα- 

ρηωρημένας ἔχων τὰς φρένας. Β. Ἐ;. Ο, 

472. Ἢὲ ἑκὼν μεθίεις] ἔΔμεινον κομίς- 

ζεινὶ τοῦ ἠὲ τὴν ἐπὶ τέλους ὀξεῖαν, ἵνα 

γένηται διαζευκτικός. ὅτε γάρ ἐστι δια- 

πορητικὸς ὁ ἢ περισπᾶται, ὡς τὸ, Ἦε χό- 

λον παύσειεν ἐρητύσειέ τε θυμόν (1. α΄. 

192.). Ἐ,, -Ω... φ,ά. Θαυμαστικὸς ὁ 

λόγος ἐὰν καθ᾽ αὑτὸ τὸ ἡμιστίχιον προσ- 

ἄγωμεν. Ἐ. Μινύθει δέ τοι ἦτορ ἑταί- 

ρων] Γράφε, μινύθει δ᾽ ἔνδοθεν ἦτορ. Ἐ᾿, 

(14. ΑἸτογ.) 476. Ἔκ μέν το Ὁ 

μέν ἀντὶ τοῦ δή. ἐξερῶ δή σοι, ἥτις ἐσσὶ 

θεάων. καὶ περιττὴ ἡ ὑπέρθεσις (με 

πρόθεσι.). Ε. Ω. 478. ᾿Αθανάτου, 

ἀλιτέσθα] Λείπει ἢ εἰς. ἀλλὰ ἔοικα 

ἡμαρτηκέναι εἰς τοὺς θεούς. ΚΒ». ΕἸ. ρ. 

ΟΡ Βομἄαπη 6886, ΠῸμ ἦε, 564 ἠὲ δουΐο ΠΟΏΒΟΡΙΪΟ 
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᾿πωλεέϊταί τις δεῦρο γέρων ἅλιος γημερτῆς, 
ἀθάνατος Πρωτεὺς Αἰγύπτιος, ὅστε θαλάσσης 

πάσης βόώθεα οἶδε, Ποσειδάωνος ὑποδιμώς" 
τόνδε τ᾽ ἐμόν φασιν πατέρ᾽ ἔμμεναι, ἠδὲ τεκέσθαι. 

τόνγ᾽ εἴ πως σὺ δύναιο λοχησάμενος λελωβέσθαι, 

ὅς κέν τοι εἴπησιν ὁδον καὶ μέτρα κελεύθου, 

νόστον ᾽, ὡς ἐπὶ πόντον ἐλεύσεωι ἰχθυόεντα. 

καὶ δέ κέ τοι εἴπησι; διοτρεφές, αἵ κ' εθέλησθα, 

ὅ, ττι τοὶ ἐν μεγάροισι κακόν τ᾽ ἀγαθόν τε τέτυκται, 

οἰχομένοιο σέθεν δολιχὴν ὁδὸν ἀργωλέην τε. 

Ὡς ̓ ἔφατ᾽" αὐτῶρ ἐγώ μέν ἀμειβόμενος προσέειπον" 

αὐτὴ γὺν φράζευ σὶ συ λόχον θείοιο γέροντος, 

385 

390 

395 

᾿ 386. βοῖδε. 
'ΘΧ ριηθπηά. Η. 
Εἰδών. 

480 βείπησιν. 

4384. Πωλεῖται]} ᾿Αντὶ τοῦ ἀναστρέφε- 
ται κατὰ ᾿Αττικοὺς, ἐπιφοιτᾷ." ̓ ἐξέτεινε 

δὲ τὸ ὁ μικρὸν διὰ τὸ μέτρον. Β. Ε. 
Καὶ ἐν Ἰλιάδι (δ΄. 231.) ἐπὶ τῆς αὐ- 
τῆς σημασίας τῇ λέξει χρῆται, πεζὸς ἐὼν 

ἐπιπωλεῖται. καὶ τὸ, δεῦρο, δὲ εἰς τοῦ- 
τὸν τὸν τόπον. Ε;. Ω, Γέρων ἅλιος νη- 
μερτής) Ὁ Πρωτεὺς ἄνθρωπος ἦν οἰκῶν 

ατὰ θάλασσαν, εἴτε πλησίον αὐτῆς 

εἴτε ἐν νήσῳ, χρώμενος μάντῃ (μαντείᾳ 
6). Μα].: νϑυῖτβ, ρυΐο, μαντικῇ) ἀπὸ 
τῶν ἐναλίων ζώων, ὡς ἄλλοι ἀπὸ τῶν 

εἴρων καὶ ἄλλοι ἀπὸ τῶν ἱερείων. 
δοθέη δὲ ἡ "' γυνὴ καὶ αὐτὴ θνητὴ 

ὡς ἐκεῖνος, θυγάτηρ αὐτοῦ. καί τινές 

φασιν ὡς τεθνήκει πρὸ τοῦ τὸν Με- 

νέλαον ἐκεῖσε ἰέναι. ἀλλ᾽ ὅμως εἰ καὶ 
αὐτὸς σωματικῶς οὐ παρῆν, ἀλλ᾽ ἦσαν 

αὐτῷ βίβλοι καὶ ἑρμηνεῖαι περὶ μαν- 
τείας ([. μαγείας: νἱά. δὰ 403.) 
αἷς ἐχρήσατο ὡς ἐκείνῳ Μενέλαος, ἀν- 

ἀγκασθεὶς ὑπὸ τῶν ἀπουσιῶν τῶν ἀν- 
ἐμὼν καὶ παντελοῦς ἀπνοίως. Τινὲς 
δὲ καὶ ἀλληγορικῶς Πρῶτα (510) τὴν 

ΤΟ] αὐυϊουϊαπι : γυνὴ καὶ αὐτὴ θνητή. 
" νά, ἱπέγα 8080}. υἷἱτ, δὰ 4.6. ΒΌΤΤΜ. 

ὩΣ», ἃ 

μή πώς μεσ ροϊδῶν, ἠὲ προδαεὶς, ὠλέηται" 

388, τόνγ᾽] τόνδ᾽ ἴῃ τοχίιι οἵ ἰὴ 56}|0]. πηᾶγρ;.. 564 ἴῃ ἴδχίῃ 
201. βείπησι. 394. προσέξειπον. 4006. προ- 

ὕλην", ἄνευ γὰρ ὕλης φασὶ τὸν δη- 
μιουργὸν πάντα τὰ ὁρώμενα (τεποιηκέναι 
ἴη5. Μαὶ. : ̓πηπηο οὐ πεποιηκέναι, ὨΪϊ 
[ἈΠοτ) ὕλης δὲ τῆς μὴ φαινομένης ἡ ἡμῖν, 
ἐξ ἧς ἄνθρωποι, δώδρα, ὕδωτα καὶ πάντα 

τἄλλα. Εἰδοθέη γὰρ τὸ εἶδος. ὕλη γὰρ 
ἀποτελεῖ εἶδος κατεργασθεῖσα. Αλλοι 

δὲ Πρῶτα φασὶν ἀλληγορικῶς τὸν πρὸ 

τοῦ ἔαρος καιρὸν, μεθ᾽ ὃν ἄρχεται ἡ γῆ 
εἴδη ποιεῖν βοτανῶν καὶ γενῶν. ὃ δὲ Με- 
νέλαος μὴ ὄντος καιροῦ ἐπιτηδείου πρὸς τὸ 
πλεῖν φθάσαντος τοῦ ἔαρος ἀπέπλευσε. 

Τὸ δὲ Πρωτέως ὄνομα εἰς τὴν ἀλληγορίαν 

ΒΕ. 486. Ὑποὸμώς)] Ὁ 
ὑποτεταγμένος θεράπων τοῦ Ποσειδῶνος. 
ἔμφασιν γὰρ ἔχει ἡ ὑπό. Ε΄. Ο. Θερά- 
πων ὃ ὑπείκων τῷ οἰκείῳ δεσπότῃ καὶ δα- 
μαζόμενος. Παρέλκει ἢ ὑπὸ, διαφυ- 
λάττει δὲ τὴν ὀξεῖαν. Εἰ. Ο. 488. Τὸν 

δ᾽ εἴπως σύ] ἐπίτηδες αὐτὸν προδίδωσιν, 
ὅπως γνωστὸς παρὰ τοῖς ἀνθρώποις γένη- 

αι. Ες ῷ,. Λελαβέσθαι) ᾿Αναδιπλα- 
σιασμὸς, ὡς τετυπέσθαι. Ε. Δὲ λα- 
βέσθαι. Β. ὦ. 406. ᾿Αλέηται] Ἐκ- 

ΒΌΤΤΜ. 

"» 7 

ἐπιτήδειον. 
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ἀργωλέος γάρ τ᾽ ἐστὶ θεὸς βροτῷ ἀνδρὶ δαμήνωι. 

βὰς εφώμήην' ἡ δ᾽ αὐτίκ᾽ ἀμείβετο δ 
“σ΄ 

ἐῳ θεάων" 

ἣΣ ΄ -  π 2.2 “ ΄ 

τοίγωρ ἐγω τοί, ξεῖνε, μῶώλ ὠτρεκεῶς κατωλέξω" 

μος δ᾽ ἠέλιος μέσον οὐρανὸν ἀμφιβεβήκει, 4οο 

τήμος ἀρ εξ ὡλὸς εἶσι γέρων ὥλιος νημερτὴς, 

σνοιῆ ὕπο ζεφύροιο, μελαίνη φρικὶ κωλυφθεὶς, 

ἐκ δ᾽ ἐλθὼν κοιμᾶται ὑπὸ σπέσσι γλαφυροῖσιν. 

ἀμφὶ δέ μιν φώκαι, νέποδες καώλης “Αλοσύδνης, 

ὠθρόωι εὔδουσιν, πολιῆς ὡλὸς ἐζαναδύσωι, 4οὅ 
πικρὸν ἀποπνείουσωι ὡλὸς πολυβενθέος ὀδιμῆν. 

ἔνθα σ᾽ ἐγὼν ἀγωγοῦσα, ὥμ᾽ ἤδι φωινομένηφιν, 

εὐνώσω ἑξείης" σὺ δ᾽ ἐὺ κρίνασθωι ἑταίρους ' 

τρεῖς, οἵ, τοι παρὼ νηυσὶν εὐσσέλμοισιν ὠρίστοι. 
᾿ ΄ ᾿ς 3 “.. ". "Ὁ 

πάντω δέ τοι ἐρέω ὁλοφωιὼ τοῖο γέροντος. 

205. δῖξα. 

φύγη. ἀπὸ τοῦ ἀλέγω (ϑογ. ἀλέω) τὸ 
ἐκφεύγω. καὶ πλεονασμῷ τοῦ υ ἀλεύω, 

ὡς τὸ χέω χεύω, καὶ δέω δεύω. Εἰ. 300. 

Τοὶ γὰρ ἐγὼν ἐρέω σὺ δ᾽ ἐνὶ φρεσὶ βάλ- 
λεο σῇσι] Τρ. Τοιγὰρ ἐγώ τοι ταῦτα μάλ᾽ 
ἀτρεκέως (ἀὈ5οἶδβδα δϑί νοχ αἱ τπη8). 
ῬΑ]. 4οο.᾿Αμφιβεβήκει Τὴν γῆν. πρὸς 
ταῦτα νλητέον τὸ ἀμφιβεβήκει. τινὲς 
γάρ ᾧασι τὸν ἥλιον πολλῷ μείζονα τοῦ 
κόσμου. πῶς γοῦν τὸ ἀμφιβαῖνον μεῖζόν 
ἐστι τοῦ ἀμφιβαινομένου. ἘΠ. 402. 
Φρικ(] Τῇ ἐπιγενομένῃ μελανίᾳ ἐν τῷ ἐκ 
τῆς ἐπιπολαίου κινήσεως τῶν ὑδάτων. 

Ψυὶς. Φρίκην λέγουσι τὴν ἐπιγενομένην 

μελανίαν τῷ ὕδατι ἐν τῇ ἐπιπολαίῳ κι- 
γήσει τοῦ ὕδατος κατὰ τὰς ἀρχὰς τῶν 

ἀνέμων τοῦ πνεῖν. Ἐ). Ἑἰς τὸ λανθάνειν 
συντελεῖ καὶ τὸ μελαίνῃ φρικὶ καλυφθείς. 

Φρίκα δὲ λέγει τὴν ἐπιγενομένην κ. τ. Δ. 
Ῥα]. 4035. ᾿Αμφὶ δέ μιν φῶκαι] Περὶ 
αὐτὸν δὲ φώκαις συνδιωιτᾶται ὁ Πρωτεύς" 

ἐπιτηδειότατον γὰρ τῶν ἐνωλίων ζώων 
τοῦτο εἰς μαγείαν. α]ρ. [ἡ οοά. ΕΣ. 
Πος 5οθο πὶ πλᾶ]θ δη ποῦ αγ ργῶ- 

σράθηΠ εἰς : συνδιαιτᾶται γὰρ φώκαις 

ὃ Π. οἵ ρῖὸ μαγείαν 5οτρίιπι 18] 
μαντείαν. 404. Νέποδες) Αἱ διὰ τοῦ 

γήχεσθαι τὴν πορείαν ποιούμεναι" ἢ ἄπο- 

410 

410. ἐξερέω. 

δες. Ψα]ρ. Αἱ ἐστερημέναι τῶν ποδῶν, 
εἰ πρὸς τὰ μεγέθη τῶν σωμάτων αὐτῶν 
συγκρίνῃ τις. τὸ νέποδες, ἀντὶ τοῦ σχε- 

δὸν ἄποδες. σφόδρα οὖσαι μεγάλαι σμι- 

κροτάτους ἔχρυσι πόδας. Πρὸς ἀντιδια- 
στολὴν νῦν τῶν ἰχθύων ἀπόδων ὕντων τὸ 

νέποδες, ὡς τοῖς ποσὶ νηχόμεναι. Εἰ. Βο- 

σκήματα τῆς θαλάσσης. ὡς καὶ ἀλλα- 
« ἢ " ». Ν  ἐἷὰ 

χοῦ, Ἢ ἔτι (οοα. ἠέτι) μοι καὶ κῆτος 

ἐπισσεύῃ (ΡΑ]. ἐπισσεύει) μέγα δαίμων, 
Οἷάτε πολλὰ τρέφει κλυτὸς ᾿Αμφιτρί- 
τη (ε΄. 451.). ἐπιτήδειον δὲ εἰς μά- 

γειαν φώκη. Ῥα]. 2. Καὶ ἄλλως γέπο- 

δες ἢ ἄποδες, τοῖς ποσὶ νηχόμεναι. Ραὶ. 

“Αλοσύδνης)] Τῆς θαλάσσης, παρὰ τὸ ἐν 

ὧλὶ σεύεσθαι. Ψυ]ρ. Θαλάσσης ἐπι 
τικῶς ᾿Αμφιτρίτη, παρὰ τὸ Εἷς. Ρα] 

Τῆς ᾿Αμφιτρίτης, ἀπὸ τοῦ ἐν ἁλὶ σεύε- 

σθαι. Ἤτοι (βεφιθηῖία βρεοίδηϊ δύ 
“Ὁ φ 5 ,ὔ “Ὁ ’ὔ “2 

καλῆς) τῆς εὐμόρφου, τῆς χρησίμου ἄδιι 

τοῦ ἐμπορεύεσθαι δὲ ἐκείνης καὶ ἔχει 
Χ Ν ᾽ ,. ὄν ἃ Δ ΣΝ 

τροφὰς τοὺς ἀνθρώπους. ἀλλὰ τὸ μεὶ 

εὐμόρφου, εἰ Νηρηΐδα εἶπες τὴν ᾿Αλοσύδ- 
ἂ νι 5 , 7 .« ΟἿΣ 

γην, τὴν ᾿Αμφ:τρίτην καλουμενην" εἰ δι 

ἐπὶ θαλάσσης, τὸ καλῆς ἤτοι χρησίμου 

Ἐ. 406. Ὀδμήν] Ἢ λέξις μέση, κα 

σημαίνει ποτὲ μὲν εὐωδίαν, ποτὲ δὲ δυσ΄- 

ωδίαν. Β. 410. Ὀλοφώϊα)] Ἢ σκο- 



ἘΠῚ. 1Υ. 

Ν 

412. Βίδηται. 
ἴδηαι Θχ οδιῃηθηά. 
10. οἵ 421. βίδῃσθε. 
᾿ϑιηθη. Ὑρϑοθηί!. 
1. βέπεεσσι. 425. βειποῦσ᾽. 

τεινὰ καὶ ἀπόκρυφα, ἀπὸ τοῦ ἑλεῖν τὸ 

φῶς" ἢ ὀλέθρια, ἀπὸ τοῦ ὀλοὸν τὸ ὀλέθριον 
καὶ τοῦ φαίνω. Ὁ. ᾿Ολοφώϊα λέγονται 
τὰ ποιοῦντα πάτον καὶ ὄλεθρον, ἀπὸ τοῦ 
ὕλω τὸ φθείρω καὶ τοῦ φῶ τὸ λέγω. Εἰ. 
᾿Ολοὰ ποιήματα, ἢ ἀπόκρυφα ὀλέθρια, ἢ 
δόλια. ῬᾺ]. 411. ᾿Αριθμήσει καὶ ἔπει- 
σιν] Πρωθύστερον, 

μέλλοντα νοητέον, παρωχρῶται γὰρ ταῖς 

λέξεσι. Ε΄. 412. Πεμπάσσεται] Κατὰ 
πεντάδας μετρήσῃ, ἀριθμήσῃ. πεμπά- 
ζειν γὰρ λέγεται τὸ κατὰ πεντάδας με- 
τρεῖν. παρὰ δὲ τοῖς Δωριεῦσι πέμπε τὰ 
πέντε κατονομάζονται. Ε. Κατὰ πέντε 
ἀριθμήσει. τὰ γὰρ πέντε πέμπε λέγου- 

ιν Αἰολεῖς. . ΡᾺ]. 413. Λέξεται] 

᾿Αντὶ τοῦ κοιμηθήσεται, ἀπὸ τοῦ λέχους. 
δ΄: Ὁ. 415. Ἔργον τε ἔπος τε] ΓΡ. 

ἕ 

καταλάβη, ἐπέλθη. 

ἦρδο Ἰοπυπιαῖο Καὶ τός᾿---, ΒΌΤΤΜ. 
ῬΈονί. ἅσσον. ΒΌΤΤΥΤΜΝΜ. 

ΟΔΥΣΣΕΙΑΣ Δ. 41ττ-|τ4ς. 

413. μέσσησι] μέσση σι Η. 

566. ΠΊΔΠΙΙΒ ΔΗ Πιι88, 51 ΠΟ δ]ιβάθπη). Η. ῬΡΟΉ. 
415. ἔπειτ᾽] ἔπειθ᾽ Η. ὙΥ. 

Τεϊπάθ οἱϊπι ἔπ ἀνείρηται πιο οϑὲ ἀμείβεται Ἡ. 

 ΝΙΠλ γα μ ΟὉ ν. ]. αὖτις, αι οβὲ ἴῃ πα ά. οἱ Ῥα]. 

1δ7 

φώκας μέν τοι πρῶτον ἀριθμήσει, καὶ ἔπεισιν" 

αὐτὰρ ἐπῆν πάσας πεμπάσσεται, ἠδὲ ἴδητωι, 

λέξεται ἐ εν μέσσησι, νομεὺς ὡς πώεσι μήλων. 

τὸν μὲν ἐπὴν δὴ πρῶτα κατευνηθέντα ἴδησθε, 

καὶ τότ᾽ ἔπειτ᾽ ὑμῖν. μελέτω κάρτος τε βίη τε, 

αὖθ, δ᾽ ἔ εχιειν μεμαῶτα καὶ ἐσσύμενόν ἕλη ἀλύξαι. 

πάντα δὲ γιγνόμενος πειρήσεται, ὅσσ᾽ ἐπὶ γαῖαν 

ἑρπετὰ γίνονται, καὶ ὕδωρ, καὶ θεσπιδαὲς πῦρ᾽ 

ὑμεῖς δ᾽ ἀστεμφέως ἐχέμεν, “μῶλλόν τέ πιέζειν. 

ἀλλ᾽ ὅτε κεν δὴ σ᾽ αὐτὸς ἀνείρητωι ἐπέεσσι, 

τοῖος ἔων, οἷόν κε κατευνηθέντα ἴδησθε, 

καὶ τότε δὴ σχέσθαι τε βίης, λῦσαί τε γέροντω, 

ἥρως" εἴρεσθαι δὲ, θεῶν ὅστις σε χωλέπτει, 

νόστον θ᾽ ,ὦ ὡς ἐπὶ πόντον ἐλεύσεωι ἰχθυόεντα. 

Ἃςς εἰποῦσ᾽, ὑπὸ πόντον ἐδύσιατο κυμαίνοντα. 

415 

420 

425 
10. Εώς. 414. ἴδησθε] 

420. αὐτὸς ΘΧ 

κάρτος τε βίη τεῦ. νιμά. Ραὶ. 416. 
Αὖθι δ᾽ ἔχειν] ᾿Αντὶ τοῦ ἔχετε. Ω. Ραὶ. 
Βραχὺ διασταλτέον ἐπὶ τὸ ἔχειν. Ὁ. 
417. Γιγνόμενος πειρήσεται] ᾿Αντὶ τοῦ 
πειρώμενος γενήσεται. ὦ. 418. Ἕρπε- 
τά] Κυρίως μὲν οἱ ὄφεις, καταχρηστικῶς 

δὲ νῦν πάντα τὰ θηρία. α]σ. Νῦν 
καταχρηστικῶς τὰ ζῶα ἑρπετὰ λέγει 
(Ρα]. φησ. Β. Ῥα]. Θεσπιδαές] 
Θεῖον, ἐκ θεοῦ πίπτον ῬΑ, θείως καῖον, ἐκ 

410. Ὑμεῖς δ᾽ 
ἀστεμφέως ἐχέμεν] Πάλιν ἀντὶ τοῦ 
ἔχετε. Καὶ πιέζειν δὲ ὡς δικάζειν. φησὶ 
γοῦν, Ἐπὶ μάστακα χειρὶ πίεζε (218).). 
᾿Απίων μέντοι περισπᾷ" Χερσὶ στιβαρῇσι 
πιέζευν (μ΄. 174.). Ω. 42ο. Αὐ- 
τός] ᾿Αρίσταρχος, αὐτός, Ἠδ1]. 423. 

Εἴρεσθαι, ὡς φθείρεσθαι. ἔστι γὰρ ἐν- 

τοῦ δαίω τὸ καίω. Ο. 

᾿ ὁ ΒΟ ΒΟΙϊαιε δα πη νϑύϑαα ιν ποδοῖο 10 οᾶϑιι τοἸοσίαμη ἰπΐου βοθο] α δα 456. σπηὶ 

ΒΕΌΤΤΜ. 
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᾿;, Ὁ, ᾽ Ν δι ὺν .»" “ὔΔ» 9] Ν Ἁ 

ὠὐτὰρ ἐγῶν ἐπι νήηῶς, 6θ᾽ ἔστωσαν ἐν ψαμάθοισιν, 
Ἄγ ωο Ἂς ΄ ͵ 7 ΄, 

ἡ πολλω δέ μοι κρωδιη πόρφυρε κιόντι. 
ἄχ ὃς ᾽ 24. Ἐπ δ. ΩΝ 7 » ἣΧ Ζ 

αὐτὰρ ἐπεὶ ρ ἐπι γηῶ κατήλυθον ἠδὲ θάλασσαν, 
7 Ὶ ἾΨΕ. 7 ᾽ 2 γι Δ « 2 ὥ Ψ 

δόρπον θ ὁπλισάμεσῷῇ ΡΤ ἤλυθεν ὠμβροσίη νύξ᾽ 

δὴ τότε κοιμήθημεν ἐπὶ ῥηγμῖνι θαλάσσης. 439 
ἦμος δ᾽ ἠριγένειω φάνη ῥοδοδώκτυλος ἠὼς, 

καὶ τότε δὴ πωρὼ θῖνα θωλάσσης εὐρυπόροιο 

ἤϊα, πολλὰ θεοὺς γουνούμενος" αὐτὼρ ἑτωίρους 

τρεῖς ἄγον, οἷσι μάλιστω πεποίθεω πῶσιν ἐπ᾽ ἰθύν. 

Τόφρα δ᾽ ἄρ᾽ ἡγ ὑποδυσω θωλάσσης εὐρέω κόλπον 435 
΄ Ἄ νψ, ν΄ δ᾽ ᾿ε 

τεσσώρὼ φωκάων εκ πόντου δέρμιωτ ἐνει κε" 
᾽ὔ 3. 47 ᾿, 7. ΤΠ) ᾿, , 

πάντω δ᾽ ἔσων νεόδθωρτω" δόλον ὃ ἐπεμήδϑετο σώτρι. 
δός 6. ψ, ᾿ ΎΎ. ὦ 

εὐνὼς δ᾽ ἐν ψαμάθοισι διωγλώψασ Φλίησιν 
Ὦ Ζ΄ ἘΡΡ ΕἸΜΜΟΣ Ν 7 ἜΡΑΙ ω» ὩΓΕΜ 
στο μενουσ᾽ " ἥμεις δὲ μώλωῳ σχεδὸν ἤλθομεν ὠυτής 

ἐξείης δ᾽ εὔνησε, βάλεν δ᾽ ἐπὶ δέρμω ἐκάστω. 440 

429. δόρπον θ δόρπον ἄρ᾽ εχ επιθηά. εἰυβάθηι πιᾶπι8 Η. ΡΟΙΒ, 

437. νεόδαρτα] νεόδερτα Ἡ]. 438. διαγλάψασ᾽ 5ογρδοταΐῖ ργῖπιο, 564 
»ϑονς υὐδνς, τὐόῆος μισεῖν 

λ παπᾶν ἴῃ ν δὖ μ 5 ρϑυβου ρϑιῦ, αὖ ΒοάϊΘ 5ἰῖ, διαγνάψασ᾽. Τ[ΏΓΟΥΡΓ, 

διακοιλάνασα Ἡ. ΡΟΒ 5. διαγνάμψασα Υ.. οἱ διαγλάψασ᾽ ρτο ν. Ἰ. 

μα] δέρματ᾽ Η. 10. ξεκάστῳ. 

ἐστῶτος καὶ παρατατικοῦ. Ῥαϊ. 427. 
Πόρφυρε κιόντι. Ἔν βάθει τῆς διανοίας 
διενοεῖτο, ἐκινεῖτο, ἐταράσσετο, ὅπερ συμ.- 

βαίνει ἐπὶ τῶν ὑδάτων ἃ ἐκ βάθους κινού- 
μενα μελαίνεται (ὕ]ρ. οἴ ῬΑ]. ὥσπερ 
-- τὰ ἐκ ---- μελαίνεσθαι). Β. Εὰ. ΟΩ. 
ψυϊρ. 428. Αὐτὰρ ἐπεί ῥ᾽ ἐπὶ νῆα] 
“Ὑποστικτέον εἰς τὸ θάλασσαν, καὶ ὅπλι- 

σάμεσθα, καὶ ἀμβροσίη νύξ. Ω. 434. 
Πεποίθεα] ᾿Ιωνικόν. Εἰ. ᾿1θύν] “Ὁρμὴν, 
πρᾶξιν, ἐκ τοῦ ἰθύω τὸ πορεύομαι. Β.. Ἐ. 
Ω. 436. Φωκάων] Τὰ δέρματα φώκας 
καλεῖ, ὡς βόας τὰς βύρσας. Β. Ἐ). Ω.--- 

ῬΑ]. δά 450. 437. Νεόδαρτα)] Τὰ 
γὰρ ξηρὰ οὐ συναρμόζονται τοῖς σώμασιν. 
Ε;, Πιθανῶς, ὑπὲρ τοῦ φαντασίαν ζών- 
τῶν παρέχειν. Ῥα]. . Οιιὰηπιδᾶπι 6Χ 

440. δέρ- 

πος οοὐϊοα Μαϊΐιβ βοβο πιῆ ΠΟ 
οὰπὶ ρ]οββᾶ νυ]ραΐδ, διακοιλάνασα, δ 

. . Ι 
438. σοπθπηθαν!. Δόλον δ᾽ ἐπεμή- 
δετο} Τὸν δόλον ἐνταῦθα αἴτιον τιμῆς 
μεγίστης μάλιστα νοητέον τῷ Τρωτεῖ 
παρὰ τῆς θυγατρὸς Εἰδοθέης. Ἐ. 458 

Διαγλάψασα) Διαγλύψασα, διακοιλά' 
νασα, ἐκ τοῦ γλύφω (50. γλάφω: Β 

ὝΞ, δή, ..«ὦ » ΤᾺ ΄ γλάπτω). Καὶ πῶς οὐκ εἰπε γράψασα. 

ἀλλὰ τὸ ρ ἐπὶ τραχυτήτων λαμβάνεται: 
ἕ Ν Χ - ΄ » " | 

οἷον τὸ μετὰ χαλκοῦ κονδύλου τοῖς αἰναξ! 
-“ ͵ " Ψ, Ν ͵7͵ Μ ἱ τῶν ζωγράφων ἐγξέειν καὶ γράφειν. ἐστ 

δὲ καὶ τὸ διὰ μέλανος γράφειν. ἡμεῖς 
γὰρ προτιθέαμεν" τῷ μέλανι, γράφοντες, 
ἐκεῖνοι δὲ μᾶλλον ἀφαιροῦσιν ἀπὸ τοῦ ἐϊ 
πίνακι κειμένου εἴτε κηροῦ εἴτε ὀστράκου 
τὸ γλάπτειν δὲ ἐπὶ τρυφερῶν, οἷον ἐπ 

τ ΑἸΙφαδηΐο πιΐμι5 ἱπορίο απδηὴ δα αἰγιπησιιο Ἰοσμη Γοξογγοίαγ μΠΟῸ 5080]. δᾶ 442 

ΒΌΤΤΜ. 
. Ορὕπης τπομποΐ δ. Θ΄. Βομηοΐδοῦ βου θοπδαπι 6556 προστιθέαμεν 80. τί. ΒΌΤΤΜ., 
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κεῖθι δὴ αἰνότατος λόχος ἔπλετο᾽ τεῖρε γὰρ αἰνῶς 
φωκάων ὡλιοτρεφέων ὀλοώτατος ὀδμή" 

τίς γὰρ ἂν εἰνωλίῳ παρὼ κήτεϊ κοιμηθείη: 
ὠλλ᾽ αὐτὴ ἐσάωσε, καὶ ἐφράσατο μέγ᾽ ὄνειωρ᾽ 
᾽ β Ψ κ Ν ν ς ᾿ θῃ 

ομυιροσιήν υπό ρινῳ ἐκώστῳ ὕηκε φερουσω, 445 
ἡδὺ μάλω πνείουσων, ὄλεσσε δὲ κήτεος ὀδιμήν. 
πᾶσων δ᾽ ἠοίην μένομεν τετληότι θυμῷ" 
φώκωι δ᾽ ἐξ ἁλὸς ἥλθον ἀολλέες" αἱ μὲν ἔπειτα 
ἐξής ηὐνάζοντο παρὼ ῥήγμενι θωλάσσης. 
ἔνδιος δ᾽ ὁ γέρων ἤλθ᾽ εξ ὡλὺς, εὗρε δὲ φώκας 459 ᾽ν ἂν" ὦ» 7 ΄ δὰ 7 ζατρεφέας" πάσας ὃ ἄρ ἐπώχετο, λέΐξτο δ ἀριθμόν. 

πε ὃξ Μ ΄ ͵7, ᾿ ») »᾿ 

ἐν δ ἡμεέως πρώτους λεγε κήτεσιν, οὐδέ τι θυμῷ 
,.} Φ ε Ε Ν 4 “ Ὄ « ἅ 
ωἰσθη δόλον εἶνωι" ἔπειτω δὲ λέκτο κῳι αυτός. 
« “" ᾽ “[γν » ᾽ Ἄ ᾽ 3 Θκ »"Ὕ 
ἡμεῖς δ αἷψ, ἰώχοντες ἐπεσσύμεβ᾽" ἀμφὶ δὲ χεῖρως 

᾿ 
Ψ 

βάλλομεν" οὐδ᾽ ὁ γέρων δολίης ἐπελήθετο τέχνης" 

441. κεῖθι δὴ] κεῖθι δ᾽ ἄρ Ψ'΄. εἴ ἔνθα κεν ῥτὸ ν. 1. 
10. εἰναλίῳ] εἰν ἁλίῳ Ψ. 

440. ἑξῆς ηὐνάζοντο] ἑξείης εὐνάζοντο Ψ. εὐνάζοντο ὟΥ. 
Ἢ, ΡΥ. Δα! τατη οχ θηηθηά. Η. ῬΟΒ 5. 

γάρ κ΄. ΝΟ Ὑ. 

νάμμου. 1). ἘΣ. 441. Κεῖθι δὴ αἰνότα- 
τος λόχος ἔπλετο] Αἱ πλείους ἔνθα κ᾿ αἰ- 

ὅτατος ἴ, ὡς τὸ, "Ἔνθα κε λοιγὸς ἔην (Ι. 
ἤς 130.). ἀντὶ τοῦ δυσχερέστατος. Ὁ. 
Ὁ]. Ηλι]. 442. ᾿Ολοώτατος ὀὸμή] 
Θμοιον τῷ, (λυτὸς ᾿Αμφιτρίτη (ε΄. 422.), 
αὶ, Θερμὸς ἀὐτμή", καὶ Κλυτὸς ᾿Ἱπποδά- 
«εἴα (11. β΄. γ4.2.). ῬΑ]. 44). ᾿Αμ- 
Ἰροσίην] Νῦν τὸ θεῖον καὶ εὐῶδες ἔλαιον. 
γα]ρ,. ᾿Αλληγορικῶς ἀμβροσίην τὴν εὐ- 
λπιστίαν τοῦ ἀποτελέσμιατος. ὑπέμεινε 
'ὰρ τὴν δυσωδίαν διὰ τὸ μέλλειν: κατορ- 
ὥσαι τὸ ἑαυτοῦ συμφέρον. ἘΣ. 447. 
οίην] Τὸν ἑωθινὸν καιρὸν τὸν ἀπὸ πρώτης 

ρας ἕως ἕκτης λέγει ἠοίην. Β.. Ε. Ο. Ῥα]. 
δ Νυ]ρ. Τὴν ἄχρι μεσημβρίας ὥραν. 
πιφέρει γοῦν, "Ἔνδιος δ᾽ ὁ γέρων ἦλθεν. 
Ὁ]. 450. ᾿Ἐνδιος] Μεσημβρινός. τότε 

455 

443. γὰρ ἀν] γάρ» Ἡ. 
445. ξεκάστῳ. 446. βμηδύ. 

454. αἷἰψ] οχμϊτε 
10. δὲ ξικζχοντες. 

γὰρ ἄρχεται λοιπὸν ἐνδεῖν ἡ ἕλη, ὅ ἐστιν 
ἡ ἀκτὶς ἡλίου. Ψ]σ, Μεσημβρινὸς, 
ἤτοι κατὰ τὴν μεσημβρίαν ἐν ἧ ἐνιδίουσιν 
ἤτοι ἱδροῦσιν" ἐνίδιός τις ὧν, καὶ ἐν συγ- 

κοπῇ ἔνδιος, ἤτοι βεβρεγμένος. Β. Κατὰ 

τὴν συνήθη ὥραν. μεσημβρινὸς, ἀπὸ τοῦ 
ἐνδεῖν καὶ ἐλλείπειν. αὔξεται γὰρ ἕως 
ἕκτης ὥρας, ἐκτότε δὲ ἐλαττοῦται ἡ 
ἡμέρα. Ε, Κατὰ τὴν συνήθη ὥραν. 
ἔστιν οὖν καὶ τοῦτο παίδευμα τοῦ Ὁμή- 
ῥου, τὸν σοφὸν ἀντιτεταγμένῃ ([. ἂν 
τετ.) τῇ διαίτῃ χρῆσθαι, καὶ μὴ ἄλλοτε 
ἄλλῃ. . Ἑὗὕρε δὲ φώκας Νά. δ 
436. 451. Λέκτο δ᾽ ἀριθμόν) ᾿Εμέτρει 
τὸν ἀριθμὸν, κατηρίθμει. Ῥᾳ]. Λέκτο δ᾽ 
ἀριθμόν, λέγε κήτεσι (4.5.2.), λέκτο καὶ 
αὐτός (453.). ὅτι τῇ αὐτῇ λέξει παραλ- 
λήλως οὐκ ἐπὶ τοῦ αὐτοῦ σημαινομένου 

ἐ δῖος Μράϊο]. ϑοὰ Ηδι]. καινότατος. Ῥογβοῦυβ: “ἐ ῬοΥ αἸρΒ πο σι α, ἀιιχογαΐ ε, 
᾿ΝΟΪΘηΒ ργόου] ἀιθῖο τοῆπρονο ἔνθα κεν αἰνότατος." Ἐὺ τόνογα ἴῃ ΡᾺ]. χενότατος. Βοά 
 ἈἸΟτΟ τπδυρίηο ἃ νοσοθιὰ κεῖθι βογιρίαπι μος ἐδηζιι: γϑ. ἔνθα. ΒΌΤΤΜ 
" Ἐχ Ἡγιηη. Μοῖο. στο. Ηοβὶοά, Θ. φό. (ἢ, μ΄. 369. ᾿Ηδὺς ἀῦτμή. ΒΌΤΤΜ. 
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ἀλλ᾽ ἤτοι πρώτιστα λέων γένετ᾽ ηὐγένειος, 
αὐτὰρ ἔπειτα δρώκων, καὶ πάρδαλις, δὲ μέγας σὺς" 

γίνετο δ᾽ ὑγρὸν ὕδωρ, καὶ δένδρεον ὑψιπέτηλον' 

ἡμεῖς δ᾽ ἀστεμφέως ἔχομεν τετληότι θυμῷ" 

ἀλλ᾽ ὅτε δή ῥ Ἵ ἀνία ζ᾽ ὃ γέρων, ὀλοφώϊαο εἰδὼς, 46ο 

καὶ τότε δὴ μ ἐπέεσσιν ἀνειρόμενος προσέειπε" 

Τίς γύ τοι, ᾿Ατρεος υἱὲ, θεῶν συμφράσσατο βουλὰς, 

ὄφρω " ἐλοίς ἀέκοντα λοχησάμενος ; ; τέο σὲ χρή; 

Ἃς ἐφατ᾽" αὐτὰρ ἐγώ μιν ἀμειβόμενος προσέειπον' 
οἶσθα, γέρον᾽ τί με ταῦτα πωρατροπέων ἐρεείνεις : 4605 

457. πάρδαλις] πόρδαλις 564 ἴῃ πιᾶῖρ. πάρδαλις οὕτως Η. πόρδαλις ΑΡΟ]]05 

Ὠἶὰ5 ἴῃ ν. ὅ6Π0]. βιιρτὰ δα 156, πάρδαλις ἡ δορὰ καὶ πόρδαλις τὸ ζῶον. ΡΟΉ Β. 
πόρδαλις ἵν. 46ο. ξειδώς. 

προσέξειπε. 

10. ἀξέκοντα. 464. προσέξειπον. 

κέχρηται. ᾧ. Ῥα]. 456. ᾿Αλλ᾽ ἤτοι 

πρώτιστα] Οὐκ ἀληθῶς μετέβαλεν, ἀλλὰ 
φαντασίαν ἐποίει τέχνῃ μαγικῇ. ἐλήφθη 
δὲ ἐν δόλῳ οὐ προμιαντευόμενος, οὐδὲ προ- 
εφεστηκὼς (οοά. ΒδΙΏ65. προεφθακὼς) 

ἐπὶ τὰς μεθόδους τῆς ραννι (ἢ. μα- 
γείας).  α]σ. Λέων γένετ᾽ 1 Οὐκ ἀλη- 

θῶς, ἀλλὰ κατὰ φαντασίαν. Ω, Ῥαὶ. 

Μάντις ὧν καὶ φρόνιμος ὃ Πρωτεὺς μερί- 
ζεται καὶ τρέπεται εἰς πολλὰ, εἰς λέοντα, 
καὶ εἰς τὰ τοιαῦτα διὰ δριμύτητος, καὶ 

7 ζ 7. “ “Μ 

δι’ ἄλλων ποικίλων τρόπων, θέλων ἰδεῖν εἰ 
ΟῚ »Μ Γ᾿ - «λ΄. 

ἐστιν ἄξιος τοῦ εὐεργετηθῆναι. ὁ δὲ ἔμεινεν 
5 ,ὔ " ε ͵ὕ “ἷ{ 
ἀστεμφέως ἔχων ὃ Μενέλαος ἤτοι μειδι- 

ἄσας. ὃ γὰρ 
5 “ ,ὕ 

θεὸς οἶδε καὶ οὐκ ἀγνοεῖ. Ἐ), Καὶ τότ᾽ 
,, ὃ Α« Ἁ 7, " ε ἐπειτ᾽ ὕμμιν) Διὰ τούτων δείκνυσιν ὃ ποι- 

ΓΙ ΄ςὋᾧὖ- 

ητῆς, ὅτι οὐ δεῖ ποτε προχείρως χαρίζε- 

σθαι καὶ ὠφελεῖν, ἀλλὰ δοκιμάσαντα . 
7 ΕΣ . ̓ 

Ω. λέων γένετο] ᾿"Οπισθεν ἑρπετὰ εἶπε 
͵ - . μόνον, καὶ νῦν λέοντα καὶ πάρδαλιν καὶ 

σῦν. 

- -“ ΄ 

ἀλλ᾽ ἀνθρωπικῶς νοητέον. 

Ν Ν “ κ ε Ἀ 5» 9᾽.ν 
καὶ μὴν ἄαυτῷὰ ερπετὰ οὐκ εἰσιν, 

ἀλλ᾽ εἰπὼν Ὅσσ᾽ ἐπὶ γαῖαν (4τ7.) δηλοῖ 
Ἁ 7 Ἁ -“ “-Ὡ -“ 

ἀπὸ μέρους τὸ πᾶν. ἐν γὰρ τῇ γῆ καὶ 
ε ᾿ς ΄, Ὁ χα « Ἃ 
ἑρπετὰ οἷον δράκοντες καὶ ἄλλα ὅσα ἄν 
» Ἀ ᾿ σ ρὰΣ 245. “ ΄ 

εἰπῆς. τὸ γὰρ, Οσσ᾽ ἐπὶ γαῖαν, πάντα 

χ ΒΟΠΟΙ απ ΠΟΟ ΤΟΥ δᾶ 415. 

4065. ἐρεείνεις] ἀγορεύεις ὟΝ. 

ΒΌΤΤΜ. 

461. ἀνειρόμενος) ἀμειβόμενος, ἀνειρόμιενος 
ΡΥ5 Πιθγαΐ, 564. Θαθπι τηϑηῖβ οοττοχι Η. ΡΟΉΒ. 

462. συμφράσσατο] συμφραάσατο ΗἩ. 
10. με ξέπεσσιν. 

465. ἕλοις] ἕλῃς Υ. 
τ). βοῖσθα. 

δηλοῖ καὶ ἑρπετὰ καὶ ἀλλοῖα. μάγος 
γὰρ ὧν καὶ ποικίλος ἐκ μαγειῶν ἐδοκίμα- 
ζεν αὐτὸν, εἰ ἄξιός ἐδτιν ἐλεηθῆναι. καὶ 

γὰρ οὐκ ἀληθῶς μετέβαλεν, ἀλλὰ φαν- 
τασίαν ἐποίει μαγικῇ τέχνῃ. Ε. Αλ- 
λως, ἀλληγορικῶς.) ἋἫ ὕλη ἐγένετο πρὸ 
τῶν ἄλλων (νά. βιιρταὰ 5680]. δᾶ 
384.), καὶ ἐξ αὐτῆς ἔπειτα ἐγένετο ζῶα, 
καὶ τὰ λοιπά. ἡ ἘΕἰδοθέα δὲ εἰδωλοπλα- 
στήσασα πάντα, πρόνοια. διὰ μὲν γὰρ 
λέοντος ἐμιπύρου ζώου τὸν αἰθέρω δηλοῖ, 
διὰ δὲ τοῦ δράκοντος καὶ τῶν λοιπῶν ὥς 

αὐτοχθόνων, τὴν γῆν᾽ τὸ δὲ ὕδωρ προῦ-' 
πτον" διὰ δὲ τοῦ δένδρου τὸν ἀέρα διὰ τὴν 
ἀπὸ γῆς τοῦ δένδρου μεταρσίαν ὁρμήν. 
46τ:. ᾿Αμειβόμενος] Γρ. ἀνειρόμενος. Ῥαὶϊ. 
᾿Ανειρόμενος, ἡ γραφή. Ηδ1]. 462. 

Συμφράσσατο] ΤΡ. ἐφράσσατο. Ηαγ. 
Βουλάς] Γρ. βουλήν. Ῥα]. Ἔν ἤθει λές 
γεται ὥσπερ ἐξελέγχοντος τὴν θυγατέρα. 
διὸ καὶ ὁ Μενέλαος, Οἶσθα γέρον (Ραὶ. 
γέρων). Ο. Ραὶ. 465. τὸ ἑξῆς, Οἶσθα. 

ὡς δὴ δηθὰ ἐν νήσῳ ἐρύκομαι, τὰ δὲ ἄλλα. 

ὡς (Ρα]. οἵη. ὡς) διὰ μέσου διορθωτέῦν, 
ΟΩ. Ῥαὶ. Ἔρεείνεις] Γρ. ἀγορεύεις. Ηδε]]. 

᾿Αρίσταρχος, ἐρεείνεις, γράφει; οὐκ ἀγο- 

Υ Βυιηρία δ οχ Ηογδο}. ΑἸΪοσ. ἤομῃ. 66. ΒΌΤΤΜ. 

Ἂ, 



118. 1ν. ΟΔΥΣΣΕΙΑΣ Δ. 466---.477. 10] 

ὡς δὴ δήθ᾽ ἐνὶ νήσῳ ἐρύκομαι, οὐδέ τι τέκμ μωρ 
εὑρέμενωι ϑύναμαι, μινύθει δέ μοι ἔνδοθεν ἢ ἥτορ. 
ἀλλὰ σύ πέρ μοι εἰπὲ, θεοὶ δέ τε πάντω ἴσασιν, 
ὅστις ΓῚ ἀθανάτων πεδάα καὶ ἔδησε κελεύθου: 

γόστον θ᾽, ὡς ἐπὶ πόντον ἐλεύσομαι ἰχθυόεντα. 470 
Ἃς ἐφάμην" ὁ δέ μ᾽ αὖτις ἀμειβόμενος προσέειπεν' 

ἀλλὰ μάλ᾽ ὄφελλες Διΐ τ᾽ ἀλλοισίν τε θεοῖσι 
ῥέξας ὶ ἱερὰ κάλ᾽ ἀναβαινέμεν, ὄφρα τάχιστα 

σὴν ἐς πατρίδ᾽ ἵ ἐκοίο, πλέων ἐπὶ οἴνοπα πόντον. 

οὐ γάρ τοι πρὶν μοϊρω φίλους τ᾽ ἰδέειν, καὶ ἱκέσθαι 475 
μΑ 7) 

οἶκον εὐκτίμενον καὶ σὴν ἐς πατρίδα γαίων, 

πρίν γ᾽ ὅτ᾽ ὧν Αἰγύπτοιο διϊπετέος ποτώμοιο 

467. ἔνδοθεν] ἔνδοθ, Ἡ. 

αὐτίκ Ἡ. Ν. 10. προσέβειπεν. 

468. δὲ 51π6 τε Η. 
469. κελεύθου, 584 σ᾽ ογάϑιιμὰ ν]ἀθίιγ, Η. κέλευθον Υ. 

10. ἔειπέ. ξίσασιν. 

471. αὖτις] 
474. βοίνοπα. 475. τε Πιδεῖν. 

476. βοῖκον. 477. ὅτ᾽ ἄν] ὅταν . 

βεύεις. Ῥα]. 468. Γρ. ἔειπε θεοὶ δότε. 
Ηλι]. 472. ᾿Αλλὰ μάλ᾽ ὥφελλες 
Ὁμηρικὸν (Ω, Ἑλληνικὸν) τὸ ἀπὸ συν- 
δέσμου ἄρχεσθαι. Ῥαᾳ]. ΩΘ. 473. Βραχὺ 
διασταλτέον πρὸς τὸ καλά διὰ τὸ σαφέ- 
στερον, ῬᾺΪ. 474. Πόντον} Ἰστέον ὅτι 
δύο σημαίνει, τὸν ποταμὸν τὸ ῥεῖθρον, καὶ 
τὸν ἐπιστατοῦντα δαίμονα, ὡς εἶπον οἱ 
θεολόγοι. Ἐ. 46. Οἶκον ἐς ὑψόροφον] 
ΤΡ. ἐδκτίμενον. ΡᾺὶ]. 477: Αἰγύπτοιο] 
Ὁ γὰρ Νεῖλος πρότερον Λἴγυπτος ἐκα- 

'λεῖτο. Ε΄, Ἄα]ρ. Ὅτι τὸν Νεῖλον Αἴς- 
ἥνπτον “ΑΗ ὁ δὲ Ἡσίοδος ὡσὰν 
νεώτερος: Νεῖλον αὐτὸν οἶδε (Ῥα]. οἶδεν 
ἤδη) καλούμενον. Ω. Ῥα]. Διϊπετέος] 
Τοῦ ἐξ ἀέρος ἀρδευομιένου ἢ πίπτοντος. Εἰ. 

Τοῦ ὑπὸ Διὸς πληρουμένου. οἱ δὲ, διαπε- 
πετασμένου καὶ μεγάλου. οἱ δὲ, διαφα- 
δ. Ὁ, ᾿Θαυμάσῃ τις ἂν πὼς τὸν πο- 

ταμὸν τοῦτον δμπετῆ εἴρηκεν; Διὰ τὸ 
ἀφανεῖς ἔχειν τὰς πηγὰς, καὶ κατὰ τοὺς 
Αἰγυπτίους οὐρανόθεν ῥεῖν. Ω. Πολλῶν 
λεγομένων περὶ τῇ τῆς τοῦ Νείλου ἀναβά- 
σεως πρῶτος Ὅμηρος τὴν ἀληθεστάτην 
αἰτίαν εἶπε διιπετὴ προσαγορεύσας αὐ- 
τὸν, διότι πληροῦται ἀπὸ (Ρα]. ἐκ) τῶν 
ἐν Λἰθιοπίᾳ γινομένων ἀδιαλείπτων τοῦ 

ΨΌΣΟ. 

θέρους καὶ σφοδρῶν ὑ ὑετῶν, ὡς καὶ ᾿Δρι- 
στοτέλης καὶ Εὔδοξος, πεπύσθαι ταῦτα 

φάσκοντες ἀπὸ τῶν ἐν Αἰγύπτῳ ἱερῶν 

(819). ἘΞ. Ω. Ῥα]. Ὃ δὲ Ἡσίοδος ὡς 
μεταγενέστερος Νεῖλον καλεῖ. Διωπετεῖς 
ν Ν Ν , ΤΕ ᾿ 
οὖν τοὺς ποταμοὺς λέγει τοὺς ἐκ Διὸς γε- 

γενημένους. τῷ γὰρ πεσεῖν ἀντὶ τοῦ γε- 
νέσθαι χρῆται" Ὅστις ἐπ᾽ ἤματι τῷδε 

π Χ Ν ,ὕ ] ͵ πέσῃ μετὰ ποσσὶ γυναικός (1]. τ΄. τ1το.). 
ἀλλαχοῦ δὲ ἔφη ἀντὶ τοῦ διπετοῦς, Ξάν- 
θου δινήεντος, ὃν ἀθάνατος τέκετο Ζεύς 
(11. ξ΄. 434.). τοῦτο δὲ ὅτι φύσει οἱ 

ἘΞ Ν -» δ΄ » 
ποταμοὶ ἐκ Διὸς πληροῦνται ὡς που Εφὴη, 

Καί σφιν Διὸς ὄμβρος ἀέξει ((΄. 111.}). 
-“ , Χ Ἀ ,ὔ Ν , 

οἵῳ λόγῳ καὶ τὰς νύμφας Διὸς θυγατέρας 
λέγει, Νύμφαι κρηναῖαι κοῦραι Διός (ρ΄. 

240.), ἐπειδὴ καὶ τὰ ἐν τοῖς ὄρεσι φυτὰ 

τῷ τοῦ Διὸς ὕδατι τρέφεται. Ζηνόδοτος 
δὲ (Εἰ. Ζηνόδωρος) διωπετῇ τὸν διαυγῆ 
ἀποδίδωσι (ΗΠ 1]. ἐκδίδωσι). διὰ τοῦτο 
καὶ γράφει διειπετέος διὰ τῆς εἰ διφθόγ- 
γου. Εἰ. Ω. οἵ ροβίγτοα ΡΟ ΒΘ, οχ 
Ηδ1]. Πρῶτον μὲν καὶ τὸν Σπερχειὸν 
δωπετὴ λέγει, Υἱὸς Σπερχειοῖο διιπετέος 
ποταμοῖο (1]. π΄. 1.74.) καὶ ἁπλῶς δὲ 
πάντας διιπετεῖς ἐν παραβολῇ λέγει, Ὥς 

δ᾽ ὅτ᾽ ἐπὶ προχοῆσι δωπετέος ποταμοῖο 
Υ̓ 
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αὖτις ὕδωρ ἔλθης, ῥέζης θ᾽ ἱερὰς ἑκατόμβας 

ἀθανάτοισι θεοῖσι, τοὶ οὐρωνὸν εὐρὺν ἔχουσι" 

καὶ τότε τοι δώσουσιν ὁδὸν θεοὶ, ἣν σὺ μενοινεῖς. 486 

Ὡς ἐφατ᾽" αὐτὰρ ἔμοιγε κατεκλάσθη φίλον ἥτορ, 

οὕνεκά, μ᾽ αὐτις ἄνωγεν ἐπ᾽ Ἰεροειδέα πόντον 

Αἴγυπτόνδ᾽ ὦ ἰέναι, δολιχὴν ὁδὸν ὦ ργωλέην τε. 

ὠλλὰ καὶ ὥς μιν ἔπεσσιν λρλνθή νεὼ προσέειπον᾽ 
Ταῦτα μὲν οὕτω δὴ τελέω, γέρον, ὡς σὺ κελεύεις. 

ὠὡλλ᾽ “ἄγε μ᾿ τόδε εἰπὲ, καὶ ἀτρεκέως κατάλεξον, 

εἰ πάντες σὺν γηυσὶν ἀπήμονες ἤλθον᾿ Αχαιοὶ, 

οὺς Νέστωρ καὶ ἐγὼ λίπομεν Τροίηθεν ἰόντες, 

ἠέ τις ὥλετ᾽ ὀλέθρῳ ἀδευκέΐ ᾽ ης ἐπὶ γηὸς, 

ἤε φίλων ἐν χερσὶν, ἐπεὶ πόλεμον τολύπευσεν: 

Ὃς ἐφάμην: ὁ δέ μ᾽ αὖτις ἀμειβόμενος προσέειπεν" 

48ς 

499 

10. ὡς ξεπέεσσιν, 
487. ᾿Αχαιβοΐ, 

484. ὥς μιν ἔπεσσιν] ὡς μύθοισιν Ἡ. 
486. τόδε] τόγε Ἦ,, 10. ξειπέ. 

482. ἠεροξειδέα. 
7 

προσέξειπον. 

480. ἀδευκέϊ ἀδευκεῖ Ν. 10. Ρῆς. 491. αὖτις] αὐτίκ Ἡ. ὙΥ, 
10. προσέξειπεν. 

Βέβρυχεν μέγα κῦμα (1].ρ΄. 263.). Ω. στέον, ἵν᾽ ὁ πρότερος σύνδεσμος ἀντὶ τοῦ 
Τινὲς διπετῆ, ἐπεὶ καὶ Αἰγύπτιοί φασιν 

οὐρανόθεν ῥεῖν τὸν Αἴγυπτον. τοῦτο δὲ 
ψεῦδος. φησὶ γὰρ Υἱὸς Σπερχειοῖο δώπε- 
τέος ποταμοῖο. οὗτος οὖν οὕτως αὐτοὺς 
καλεῖ διογενεῖς ὡς τινας ὄντας τῷ πεσεῖν 
ἀντὶ τοῦ γεννηθῆναι χρώμενος, ὥσπερ τὸ, 

Ὅστις ἐπ᾿ ἤματι τῷδε πέσῃ παρὰ ποσσὶ 
γυναικός (1]. τ΄. 1το.). Ω. Διιπετῆ 
εἶπε διὰ τὸ ἀφανεῖς ἔχειν τὰς πηγάς. 

τοῦτο δὲ ψεῦδος. φησὶ γὰρ, Υἱὸς Σπερ- 
χίου δωπετέος ποταμοῖο. 
πάντας διπετεῖς ἐν παραβολῇ. Ὥς δ᾽ ὅτ᾽ 

ἐπὶ προχοῆσι δωπετέος ποταμοῖο. καλεῖ 
δὲ καὶ διογενεῖς ὥς τινας ὄντας, τῷ πεσεῖν 

ἀντὶ τοῦ γεννηθῆναι χρωμένων (510). 
τὸ δὲ ὅλον ἐπὶ τῷ ὑετῷ πληροῦνται. καὶ 
Νύμφαι κοῦραι Διός. Ῥα]. 481. Κατ- 
εκλάσθη φίλον ἦτορ]; Ἐλυπήθη. πάθος 
γὰρ ψυχῆς ἡ λύπη. Β. Ω. Ρα]. 48ς. 
Τελέω] Τελέσω, ἐνεστὼς ἀντὶ μέλλοντος. 
Ε. 486. Κατάλεξον] ΓΡ. ἀγόρευσον. 

Ραὶ. Ηδῖ]. 487. Εἰ πάντες σὺν νηυ- 
σίν] Ταῦτα ἀφ᾽ ἑτέρας ἀρχῆς ἀναγνω- 

καὶ οὕτως καλεῖ 

ἢ συναπτέον, 
ἵνα ἢ ὃ σύνδεσμος ἀντὶ συναπτικοῦ κέη- 
ται τοῦ εἰ. Ο. Περὶ τῶν ᾿Αγαμέμνονι 
ὑπομεινάντων, ὧν ἦν καὶ ᾽Οδυσσεὺς ἐξ 

ὑποστροφῆς. τὸ γὰρ περὶ πάντων πυνθά- 
3 Χ ,ὔ » -“ 

νεσθαι ἀφορμὴν ταυτολογίας παρεῖχε τῷ 
Πρωτεῖ (ἸΠ]η0 τῷ ποιητῇ) ἄνωθεν τοῦ 
νόστου ἐπεξιόντι, ἅπερ φθάνει διηγησά- 

ε , ἊΝ Ν Ν « ιὰ μενος ὃ Νέστωρ. καὶ τὸ μὲν ὅλον ὃ 
τὸν ἀδελφὸν πυνθάνεται δεδιὼς ὅτι κατα 
ἔλιπεν αὐτὸν ἐν Τροίᾳ, διὰ δὲ τὸ νεμεσή' 
τόν κοινοποιεῖται τὸν λόγον. Ω. 48 
Ὀλέθρῳ ἀδευκέ] ᾿Αδοκεῖ, Ἴππος 

ἄρα διωπορητικοῦ κέοιτο. 

ἀπὸ τοῦ δεύχω τὸ δέχομαι. ἢ πικρῷ, 
τοῦ α στερητικοῦ μορίου καὶ τοῦ γὰ 
κος. Β. Ε'. 49ο. Τολύπευσεν] Ἔμη- 
χανήσατο. μετὰ κακοπαθείας ποιή ἐν. 
τολυπεύειν ἐργάζεσθαι, τολύπη ἡ ἐργᾶ- 
σία, τολυπευτὸν κατασκευαστὸν καὶ πε- 
φιλοκαλημένον ἔριον. Νυ!ρ. Τολύπη, 
εἶδος βοτάνης. μεταφορικῶς δὲ καὶ τὴν 

ἐρίων τῶν ἤδη κατειργασμένων εἴλησιν 

τολύπην λέγομεν. τολύπευσε γοῦν ἤτοι 
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᾿] Γι ͵ ᾿ῳ Ψ' » ΄ ͵) Ν 

Ατρείδη, τί με ταῦτα διείρεωι:; οὐδέ τί σε χρὴ 
ῪῬψ 3 Ἁ “ ᾽ Ν ὧν μ ΕῚ ΄ " 

ἴδμενωι, οὐδὲ δαήναι εμρὸν νόθον οὐδέ σέ φημι 
δ Ε "5 ἥδ κι - 

δὺν φΦΨ λωυτον ἔσεσθαι, ἐπῆν εὖ πάντα πύθηαι" 
Ἁ »ὖ »“Ὃ 7 ᾿Ὶ ͵7 

πολλοὶ μὲν γὼρ τῶνδε δάμεν, πολλοὶ δὲ λίποντο" 
.] Ἴ ἡ ͵7 »“, ᾿ ᾿»"ὦ 

ἀρχοὶ δ᾽ αὖ δύο μοῦνοι; ᾿Αχαιῶν χωλκοχιτώνων 
ΕἸ " 7 ΄ ΠΝ ν ἐν νόστῳ ἀπόλοντο᾽ μάχῃ δέ τι καὶ σὺ παρήησβθα" 
π β' Ἂ Ν Ψ ) “2. 

εἷς δ᾽ ἔτι που ζωὸς κατερύκετωι εὑρέ! πόντω. 
3 ᾿) ι 7 Ζ΄ 

Αἴας μὲν μετὼ νηυσὶ δάμη δολιχηρέτμοισι" 
» Ἃ “ 3 

Γυρησιν μὲν πρῶτο, Ποσειδάων ἐπέλωσσε 
Ζ΄ ΨΖ 3 

πέτρησιν μεγώλησι, καὶ ἐξεσάωσε θωλάσσης. 
καί νύ κεν ἔκφυγε κήρω, καὶ ἐχβόμενός περ ᾿Αθήνν, 

5» ΝΥ ἃ 2 3, 5, Ν Ἂ ἃ “ον τὰ εἰ μὴ ὑπερφίωλον ἔπος ἔκβωλε, καὶ μέγ᾽ ἀάσθη 
ΠΝ Δ καὶ »"»" ψ ΄ »"- 7 

φη ρ ἀέκητι θεῶν φυγεειν μεγὼ λωαιτμὼ θαλάσσης" 
»"“ Ἁ 9 Ε] "" τοῦ δὲ Ποσειδάων μεγάλ᾽ ἔκλυεν αὐδήσαντος" 

495 

δ0οο 

505 

402. ᾿Ατρεξιδη. 
10. ἐπὴν εὖ] ἐπεὶ κ᾽ εὖ Η. 
10. δὲ λίποντο] δ᾽ ἐλίποντο Μ. 
τε Η. δ᾽ ἔτι Ν, δέ τε Ὑ. 

κατειργάσατο, ὑπέμεινεν, ἢ ἐξέφυγεν. Ε. 
494. ᾿᾽Επεί κ᾽ εὖ πάντα] Γρ. ἐπὴν (18. 
εὖ) πάντα. Ἠα1]. 405. Τῶν γε θάνον] 
Αἱ ᾽᾿Αριστάρχου, δάμεν. Ἠδ1]. 406. 
᾿Αρχοὶ δ᾽ αὖ δύο] Τὸν Αἴαντα τὸν Λοκρὸν 
λέγει καὶ τὸν ᾿Αγαμέμνονα. καὶ γὰρ 
ὑτὸς ([. οὗτος) οὐδέπω εἰς τὴν αὐτοῦ πα- 

ἣν οἰκίαν. ΨΝυὶρ. Αἴας ὃ Λοκρὸς καὶ ὃ 
᾿Αγαμέμνων. ἀμφοτέρους δὲ ἐν νόστῳ 
πολέσαι ὁ φασί. παρόσον καὶ ᾿Αγαμέ- 

ἀγὼν ἀγροῦ ἐπ᾿ ἐσχατίης οὐ φθάσας οἴ- 
καδε ἀνελθεῖν καὶ τοὺς φίλους ἰδεῖν καὶ 

ἐνεῖς. διὸ καὶ ὡς ἐν νόστῳ ἀπώλετο 
ἦτοι ἅμα τῷ νοστῆσαι. Ἐ;. Ο. 407. 
Μάχῃ] Τὸ, Μάχῃ δέ τε καὶ σὺ παρῆσθα, 
τάχα ὁ Πρωτεύς φησι πρὸς τὸν Μενέ- 
λαὸν. ὁ δ᾽ Ὅμηρος πρὸς τὸν ἀκροατὴν 
ἐδιδάχθης φησὶν ἐν τῇ Ἰλιάδι τίνες ἀπ- 
ὕλοντο, καὶ διὰ τοῦτο οὐδὲ θέλει αὐτοὺς 
τάλιν ἀπαριθμεῖν. Ἐ. Παρῆσθα] Γρ. 
καρηὰς (παρῆας). Η 1]. 408. Ῥοιξο- 
ἅϊι5 οχ Η 81]. γοίθυθη : “ ΕἸθοῖϊ Ζο- 
“ ποάοίιι5, αιιθὴι τοί} ἢ} ΒΟ ο Τασίοϑ 

2 Β0Γ, ἀπολέσθαι. 

Υ 

493. Είδμεναι. 
495. τῶνδε δάμεν) τῶνγε θάνον Η. Μ΄. τῶνγε ὙΥ. 

406. ᾿Αχαιξῶν. 
503. βέπος. ἀξάσθη. 

494. ἄκλαυτον] ἄκλαυστον Η,. 

407. δέ τῇ δέ 
504. ἀξέκητι. 

““6Χ ΨΕΙΒ. 551. 400. γα. δὰ 5023. 
500. Γυρῇσιν] Πέτραις πλησίον Μυκόνου 
τῆς νήσου οὕτως καλουμέναις, ἐπεί εἰσι 
περιφερεῖς. Ψα]ρ. Στρογγύλαις πέτραις, 
ἐξ οὗ καὶ γυρὸς ὃ κυρτὸς, διὰ τὸ δοκεῖν 

κυκλοῦσθαι. Β. Τυραὶ πέτραι εἰσὶ περὶ 
τὴν Μήκωνα (ΡαᾺ]. Μήκονον) πλησίον 
Μήκωνος καὶ Νάξου (Ῥα]. Μήκονος δὲ 

καὶ Νάξος) τῶν Κυκλάδων γήσων. Ὁ. 

Ῥαὶ. ᾿Επέλασσε] Γρ. ἐδάμασσε. Ἠδ1]. 
Ρα]. κοϑ. Αἴας μὲν} Ἣ διάθεσις τοῦ 
μύθου ὠφέλιμος τοῖς νέοις, ὅτι ἐφ᾽ ἑνὶ 

ἁμαρτήματι ἐσώθη ἂν ὁ Αἴας διὰ τὴν 
τῶν θεῶν φιλανθρωπίαν, εἰ μὴ καὶ ἄλλο 

προσέθηκεν. Ῥὰ]. οἱ (ἡ 409.) Ο. 
δος. Τοῦ δὲ Ποσειδάων μεγάλ᾽ ἔκλυεν 
αὐδήσαντος] Οὐκ ἔστι, μεγάλα ἔκλυεν, 

ἀλλὰ, μεγάλα αὐδήσαντος ἔκλυε, του- 

τέστιν ὑπερήφανα λέγοντος. ὡς καὶ ἐν 
ἄλλοις ὑψαγόρην καλεῖ τὸν Τηλέμαχον, 
Τηλέμαχ; ὑψαγόρη μένος ἄσχετε (β΄. 

85.). καὶ παραινεῖ μὴ μεγαλίζεσθαι 
θυμῷ μηδὲ ἑαυτὸν ἐπαίρειν. Ε΄. ῷ, Με- 

ΒΟΤΊΜ. 

2 
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3 ΝΥΝ ες .Ἶ » 

αὐτίκ᾽ ἔπειτα τρίωινων ἑλὼν χερσὶ στιβαρησιν 

ἤλασε Τυραίην πέτρην, ἀπὸ δ᾽ ἔσχισεν αὐτήν" 
Ν Χ 9.»ϑ..ὄ ἡ “ Ν ΙΝ ͵7 3 

καὶ τὸ μὲν αὐτόθι μεῖνε, τὸ δὲ τρύφος ἔμπεσε πόντῳ, 
-«- ον 3 “ » “461. . 

τῷ ἡ Δίας τὸ πρῶτον ἐφεζόμενος μέγ ἀάσθη: 

τὸν δ᾽ ἐφόρει κατὼ πόντον ὠπείρονω κυμωίνοντω. 
ἃ « Ν 3) Δ Ἴ ᾿; 9 Ν 7 « Ν « 

ως ὁ μὲν ἐνθ᾽ ἀπόλωλεν, ἐπεὶ πίεν ὠλμυυρὸν ὕδωρ. 
Ν, 3 (γε 3 Ν Ὁ Μὴ) “ 

σὸς δὲ που ἔκφυγε κηρως ὠδελφεὸς, ἠδ᾽ ὑπάλυξεν, 
» “Νν Ά, ͵΄ «“ 

ἐν γηυσὶ γὙλωφυρήσι" σάωσε δὲ πότνιω Ηρη. 
ΕῚ “Ἔ 3 3 57 5 5 

ἀλλ᾽ ὅτε δὴ τάχ, ἔμελλε Μαλειώων ὁρος αἰπὺ 
ε 7 Ἁ 3 7 7 

ἴξεσθαι, τότε δὴ μιν ἀνωρπάζασα θύελλα 
εὐἰφ δ ΨΈ Φ᾿ 7 

πόντον ἐπ᾿ ἰχθυόεντω φέρεν, μεγώλω στενώχοντω, 
- Ψωὼῦ 9 ᾿ 2 8 ξ ΄ς-Ὸ΄ 

ὠγροῦ ἐπ᾽ ἐσχατιὴν, ὅθ, δώματω ναῖε Θυέστης 
Ἂς , Ν .. ὧδ Κ΄» 45] δι ,, θ 

τὸ πρὶν, ἀτὰρ τότ᾽ ἔνωιε Θυεστιώδης Αιγισῦος. 
2 Ἀν}. Ν Ὰ »“" 2  ᾳ 7 ΕΣ 7, 

ἀλλ᾽ ὅτε δὴ καὶ κεῖθεν εφαίνετο νόστος ὡπήμων, 
ὮΝ Ν ἃς ἥν ΖΞ, δ οὐ ἢ Ὕ ΥΑ 

ἂψ, δὲ θεοὶ οὖρον στρέψνων, καὶ οἴκοδ᾽ ἵκοντο 
, ε 3 Δ Ε 

ἤτοι ὁ μὲν χαίρων ἐπεβήσετο πατρίδος αἴης, 
Ν 7 ε Ψ ὰ δ" - ΄.3 ΕῚ 2 “»Ν 

καὶ κύνει ἁπτόμενος ἣν ποτρίδω" πολλὼ δ᾽ ἀπ᾽ αὐτοῦ 
, . ΄ Ε ν ᾽ 2 -“, 

δάκρυω θερμὰ χέοντ᾽, ἐπεὶ ἀσπωσίως ἴδε γαϊων. 
Ν 4. ὙΑ 9 φοὴ οΥ ἈΝ «“ « »“ 

τὸν δ᾽ ἀρ ἀπὸ σκοπιής εἶδε σκοπὸς, ὅν ῥω καθεῖσεν 
2 ι. ͵΄ 327 τ ππ ὦ Ν 

Αἴγισθος δολόμητις ὡὙων᾽ υπὸ δ᾽ ἔσχετο μισθὸν, 

510 

518 

520 

528 

500. τὸ πρῶτον] τοπρῶτον Ν: 10. ἀξάσθη. 511. ἈΠΟΙΠΪ8 το] πάτο ὙΥ, 

516. μεγάλα] βαρέα δ. 517. ἐσχατιὴν] ἐσχατιῆς ἃ τὰ. ργ. Η. ἐσχατιῇ . 

510. καὶ κεῖθεν] κἀκεῖθεν Ἡ. 5.20. βοίκαδ᾽, 521. ἐπεβήσετο] ἐπεβή- 

σατο Ἡ. 522. Βήν. 5.23. Γίδε. 524. βεῖδε. 

γαλοῤῥημονήσαντος. Τίς οὖν ὑπερήφανος 
λόγος; φὴ ῥὶ ἀέκητι θεῶν. ὦ. 507. 
᾿Απὸ δ᾽ ἔσχισεν αὐτήν] ᾿Απ᾿ αὐτῆς δέ τι 
ἔσχισεν, ὅ ἐστι μέρος αὐτῆς κατέβαλεν 
εἰς τὴν θάλασσαν. Ἐ.. Ῥα]. ποδ. 
Μεῖνε] Γρ. μίμνε. Ηα1]. Τρύφος] ᾿Από- 
κομμα. γίνεται δὲ ἐκ τοῦ θρύπτω, ἢ ἐκ 
τοῦ ἔτρυφον δευτέρου ἀορίστου. ΕἸ. 511. 
Ὡς ὁ μὲν ἔνθ᾽] Ἔν οὐδεμιᾷ ἐφέρετο 
(Ὠπουβαιθ ΡΟΙΒ. οχ Ηδη].). καὶ 
λίαν γάρ ἐστιν εὐτελής. θαυμάσαιμεν δ᾽ 
ἄν, πῶς παρέλαθε τὸν ᾿Αρίσταρχον. ῬαΪ. 
514. Μαλειάων)] ᾿Αλλαχοῦ δὲ ἑνικῶς, 
Περιγναμπτόντω Μάλειαν (ι΄. 80.) ῬΔΙ. 

τόν. ῬΑ]. 516. Βαρέα] Γράφε, μεγά 
Ἐ. 517. ᾿Ανδρῶν τοῦ Θυέστου τὴν οἷ; 
κησιν περὶ Κύθηραν ὑφίσταται. Ῥὰ 
519. Κακεῖθεν] Ἔκ πλήρους ὃ καί. ἧς 
5.21. Πατρίδος αἴης] Σημειοῦντωί τινε 

ὅτι ἐπὶ τῆς ὅλης χώρας νῦν τέθεικε τὴ 

πατρίδα, οὐκ ἐπὶ τῆς πόλεως. Ο. Ραὶ 

522. Καὶ κύνει] Γράφε προσεκύνει. Β 

“Απτόμενος ἐφίλει. ἔθος εἶχον οἱ ἀποδη. 
μοῦντες τῆς πατρίδος ὅταν ἐνδημήσωσ 

κυνεῖν αὐτὴν καὶ κατασπάζεσθαι, Ὁ 

523. Δάκρυα θερμὰ χέοντ᾽] ἬἭἬτοι περι 
χαρῆ, χαρᾶς ἐκλυόμενω τοῦ σώματος ἔπ 

β 
515. Ἵξεσθαι, τότε] ᾿Οβελίσαι δ᾽ αὖ 

ν 

. (Γ, ποῖ, δα β΄. 334. Ναπι ρἴοδδᾶ νυ]. μἶο : Κύνει, προσεκύνεις ΒΟΤΤΜ. 
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γρυσοῦ δοιο τάλαντα" φύλασσε δ᾽ ὅγ᾽ εἰς ἐνιαυτὸν, 

526. δ᾽ ὅγ] δέ γ᾽ ὁΧ οπιοηά. Η. 
528. 532. λαβῶν. 

τῆς “ἡδονῆς. ΕἸ. 527. Παριών) Τινὲς, 

παρέων (510). Η41]. Ρα]. 864 Ῥαὶ. 
αὐάϊῃ: νῦν δὲ ἐγκλιτική ἐστιν ἡ έ. 
: ἢ δρθοίαι δὰ ριοθάθηβ μή ἑ. 

νήσαιτο δὲ θούριδος ἀλκῆς] Μνησθείη ὁ 
᾿Αγαμέμνων τοῦ φονεῦσαι τὸν Αἴγισθον. 
Ω. Ῥὰ]. 532. Βὴ καλέων] Ὑπαντή- 
σὼν αὐτῷ ἐξῆλθεν εἰς τὸν αἰγιαλὸν ὡς δὴ 

τιμήσων αὐτόν. Β. Ἐς. Ω. ΡᾺ]. 534. 
Στικτέον εἰς τὸ ἀνήγαγε. Ῥαὶ. .535: 
εἰπνίσσας Δεῖπνον ποιήσας ἐκείνῳ. 

δειπνῶ γὰρ, δειπνήσω ἐγὼ, δειπνίζω δὲ 
ἕτερον. Β. Βραχὺ διασταλτέον εἰς τὸ 
δειπγήσας (510);----οῦ ἃ Δ]}1ἃ, τιὶ νί46- 
ἴα, τδηι : ἀριστήσας κατέκτανεν ὡς 

βοῦν ἐπὶ φάτνη. Ῥᾳ]. Ἑοικεν ὡς τρυ- 

φητοῦ, κατηγορεῖν τοῦ ᾿Αγαμέμνονος καὶ 

μεθύσου καὶ διὰ τοῦτο ἀγνοοῦντος καὶ τὴν 
αὐτοῦ ἐπιβουλὴν ὡς μεμεθυσμένου. ἀλλ᾽ 

520. ἐξείκοσι. 
535. δειπνίσσας] δειπνήσας ἰοχῖ, οἵ τηαγρ, Η. 
538. Β|ρ0τὰ κατεκλάσθη Βογ!ρίιπι κατέκλασε Η. 
μοι ἦτορ Η. 541. τ᾽ ἐκορέσθην] τε κορέσθην Υ. 

μή ε λάβοι παριῶν, μνήσαιτο δὲ θούριδος ἀλκῆς. 

θ᾽ δ᾽ ἴμεν ἀγγελέων πρὸς δώματα ποιμένι λαῶν. 
αὐτίκα δ᾽ Αἴγισθος δολίην ἐφράσσατο τέχνην 

κρινάμενος κατὰ δὴ νι κρμρὶ ἐείκοσι φώτας ἀρίστους, 

εἶστε λόχον, ἑτέρωθι δ᾽ ἀνώγει δαῖτο, πένεσθαι. 

αὐτὰρ ὃ βὴ καλέων ᾿Αγωμέμνονω, ποιμένω λωῶν, 

ἱπποισιν καὶ ὄχεσφιν, ἀεικέα μερμηρίζων. 
τὸν ὁ οὐκ εἰδότ᾽ ὄλεθρον ἀνήγαγε, καὶ κατέπεφνε 

δειπνίσσως, ὡς τίς τε κωατέκτανς βοῶν ε ἐπὶ φάτνη. 

οὐδέ τις ᾿Ατρεΐδεω ἑ ἑτώρων λίπεθ᾽, οἵ οἱ ἕποντο, 

οὐδὲ τις Αἰγίσθου ἀλλ᾽ ἔκταθεν ἐν μεγάροισιν. 

Ἃς ἐφατ᾽" αὐτὰρ ἔμοιγε κατεκλάσθη φίλον ἥτορ᾽ 

κλαῖον δ᾽ ἐν ψαμάθοισι καθήμενος: οὐδὲ νύ μοι κῆρ 

ἤθελ᾿ ἔτι ζώειν, καὶ ὁρῶν φάος Ἰελίοιο. 
αὐτὰρ ἐπεὶ κλαΐων τε κυλινδόμενός Ἢ ἐκορέσθην, 

δὴ τότε με προσέειπε γέρων ὥλιος νημερτής" 

5 206--τ--ς 42. 160 

59. 

995 

5490 

527. λάθοι] λάθῃ ΝΑ. 10. δε. 
533. ἀξεικέα. 534. ξειδότ᾽. 

536. ᾿Ατρεβίδεω. ῥοι. 
5.30. οὐδέ νύ μοι κῆρ] οὐ δέ 

542. με] μοι Υ΄. 10. προσέξειπε. 

(οὐκ ἴῃ8. Μα].) ἔστι τοῦτο. ἐθάῤῥει 
Ἀ Ν Ἁ , ΕἸ » } » Ἁ Ἀ γὰρ καὶ τὸν δόλον οὐκ ἐνόησεν. εἰ δὲ καὶ 
- ᾿] 3 Ε " χι ἮΝ ἃ ὦ ἘΝ βοῦν εἶπεν, ἀλλ᾽ οὐ πρὸς ὕβριν αὐτοῦ εἰ- 

5κκλ -" Ν Ε] ᾽ » -“ πεν, ἀλλὰ μᾶλλον τὴν ἀνδρείαν αὐτοῦ 

ἐδήλωσε. κατεκτάνθη γὰρ καθήμενος 

ἐπὶ τῆς τραπέζης καὶ ἐσθίων, ὡς ὅταν 
Ν - [2 Ν Ν τ “ μὲν βοῦς στεῤῥὸς καὶ δυνατὸς ἢ, σφαγῇ 

δὲ ὅμως ἐν φάτνῃ δεδεμένος καὶ ἀγνοῶν 

τὴν ἑαυτοῦ ἐπιβουλήν. Εἰ. 547. Οὐδέ 
δι το ν ,ὔ -“ τις Αἰγίσθου] Τοῦτο εἰς σύστασιν τοῦ 

ἥρωος, ὅτι καὶ πλειόνων ὄντων τῶν ἐπιθε- 
᾽ ἣ δι 5» Δ ,ὔ » Ἀ 

μένων καὶ ἐνόπλων οὐδεὶς περιεσώθη, ἐπειδὴ 

ἅπαξ ἤσθετο τῆς ἐπιθέσεως γινομένης. 

Ω. ῬᾺ]. 520. Οὐ δέ μοι ἦτορ] Γρ. 
οὐδέ νύ μοι κῆρ. Ηἃ1]. κ41. ᾿Ανθρωπί- 
γως εἶξε τῇ ἐπιθυμίᾳ αὐτοῦ καὶ παρέσχε 
καιρὸν ἀποκλαῦσαι τὸν ἀδελφόν. Ῥᾳὶ. εἴ 

(αἀ νοῖβ. 546. ) Ωῷ. 542. Γέρων ἅλιος 
νημερτής) Δῆλον ὡς ὁ Πρωτεὺς μάντις ἂν- 



160 ΟΔΥΣΣΕΙΑΣ Δ. 543-554. 118..Ὸ 1ΓῪ. 

ΤΑ ᾿ ΄ «λ Ἂν » ε 

Μήκέτι, ᾿Ατρέος υἱε, πολὺν χρόνον ἀσκελὲς οὕτω 
ΓΟ] ᾽ ἥν ΕῚ 7 ν᾽ 7 5 ᾿. 7 

κλαϊ,, ἐπεὶ οὐκ ἄνυσίν τινω δήομεν᾽ ὠλλὼ τάχιστα 
7 «“ Ν -- δ) -“ν .« 

σειρῶ, οσῶς κεν δὴ σην 7 ΩΤρι ῳ γωιῶν ἐκήσι..' 
ῪΨ, 

545 
ἽΝ 7 7 Ε] ,ν» 

ἡ γάρ μὲν ζωόν γε κιχήσεωι, ἡ κεν Ορεστής 
-Ὁ- ε 7 »" Ε μ᾿ 

κτεινεν ὑποφθάμενος" σὺ δὲ κεν τάφου ἀντιβολήσαις. 
ἃ 5} Ε ΩΝ 2 3 

Ὡς ἔφατ" αὐτὰρ ἐμοὶ κρωδίη καὶ θυμὸς ἀγήνωρ 
ε β. τῆς  ή Αι. .5 ΄ “-. 

αὖτις ἐνὶ στήθεσσι, καὶ ὠχνυμένῳω περ, ἰώνθη: 
͵΄ , 5} με 7 

καὶ μιν φωνήησῶς ἐπεέῶ πτεροεντοῶ προσηύδα" 559 
Ψ Ν ε τὰς 3 2 

Τούτους μὲν δὴ οἴδω" σὺ δὲ τρίτον ἄνδρ ὀνόμιωζε, 
.« 3 3 .. 

ὅστις ἔτι ζωὸς κωτερύκετωι εὐρέ! πόντω, 
3 ἢ; ΨΥ 97 Χ ᾿ 5 Ζ Ψ Ἶ 5 “Ὁ 

Ηὲ θανών" εθέλω δὲ, καὶ ὠὡχνύυμενὸς περ, ὠκουσῶι. 
«ἉὉῸ 2 7 ς ἢ Ε 5 " 7 

Ὡς ἐφάμην" ὁ δέ μ᾽ αὐτις ὠμειίόμενος προσέειπεν' 

543. ᾿Ατρέος] ἀτρέως Ἦ. 
544. ἄνυσίν τινα] ἄνυσίν τε τινὰ Η. 
548. ἐμοὶ] μοὶ Ν. 
10. βέπεα. 
οἰπαι ὙΥ. 

551. δὴ οτμητ{| Η. 

θρωπος ἦν. εἰ γὰρ ἦν δαιμόνιον, παντε- 

λῶς ὧν ὑπεχώρησε. τῷ μύθῳ δὲ δοτέον 
τοῦτο ὅτι θεὸς ἦν. Ε΄. 543. ᾿Ασκελὲς 
αἰε] ᾿Αμετακινήτως, ἀμεταμελήτως, ἀ- 
μετατρέπτως, ἀδιαλείπτως καὶ συνεχῶς. 

Ε.. ᾿Αιεΐ] Γράφε, οὕτω. ὦ. 545. 
Πείρα] Βαρυτόνως καὶ χωρὶς τοῦ ι. προσ- 

τακτικὸν γάρ ἐστιν. ῬᾺ]. Σπούδαζε, 
ἀγωνίζου. ἸΠαρ᾽ ἡμῖν μὲν τὸ πειρᾷν ἐπὶ 

- Ν 5» , ΄ Ἅ. Ἃ Ψ. 
τοῦ τὴν ἐρωμένην βιάζεσθαι, παρ᾽ “Ομη- 

Χ Ε “ “- Ὁ" πειων ρῳ δὲ οὐχ οὕτως. Εἰ. Πειρῶμαι τὸ ἀπὸ- 
πειραν ποιῶ, παθητικόν, πειρῶ δὲ τὸ συν- 
εὔνω ἐνεργητικόν. ἘΣ. 5406. Ζωόν γε 

7 κιχήσεαι)] ΜαὶΘ δὰ ἤππηο ΨΘΥϑΙΙΩ 
Ποσααθ ἰθιηπιᾶ ἴῃ οοα. Ω., οογίβ ἴῃ 
Μεάϊο]. τοϊαΐππ) οϑῦ 5080]. 541. 
Ἤ κεν Ὀρέστης] Διαζευκτικοί εἰσιν οἱ 
δύο σύνδεσμοι. διὸ ὁ μὲν πρῶτος βαρεῖαν 
δέχεται, ὃ δὲ δεύτερος διὰ τὸν κέν ἐγκλι- 

10. οὕτω] αἰεὶ ΚΝ. 

554. αὖτις] αὐτίκ᾽ Ν. Ὕ. 

10. ᾿Ατρέβος. 

547. ἀντιβολήσαις] ἀντιβολήσεις 
550. προσηύδα} προσηύδων ΟΧ οἰποηά. Η. 

10. ξοῖδα. 5.53. ὉΠΟΙΏ18 ἴῃ- 
10. προσέβειπεν. κι 

τικὸν ὄντα τηρεῖ τὴν ὀξεῖαν. ὦ. 547. 
“Ὑποφθάμενος] ᾿Αντὶ τοῦ προφθάσας. ἄλ- 
λως γὰρ παρὰ τοὺς ᾿Αθηναίους οὐκ ἐλέ- 

γετο. Ἐ). Τάφου] Τοῦ δείπνου τοῦ ἐν τῇ 
ταφῇ. Β. ᾿Αντιβολήσαις] ᾿Αντιβολή- 
σειν παρ᾽ ἡμῖν τὸ παρακαλέσαι λέγεται; 
ἐκ τοῦ ἄντα καὶ ἔμπροσθεν τῶν ποδῶν 
βάλλειν ἑαυτόν. νῦν δὲ ἐκ τοῦ ἀντί καὶ 
ἐξεναντίας τοῦ σκοποῦ βάλλειν. παρ᾽ 
ἡμῖν μὲν καὶ ἁπλῶς παντὸς τοῦ σκοπου- 
μένου, εἴτε καλοῦ εἴτε φαύλου, ὡς καὶ 
γῦν τοῦ ἐλπιζομένου. Ε;. 540. Αὔτις ἐνὶ 
στήθεσσι] Ὥς γὰρ ἐν τοῖς κακοῖς παρῶ- 
μυθίαν φέρει τὸ μὴ ἀτιμωρήτους γενέ- 
σθαι τοὺς ἄρξαντας τῶν ἀτυχημάτ 

Ω. Ρα]. 5523. Ἠὲ θανών] Ἔν ὡπάσαις 
ἠθετεῖτο (ῃπιο. ΡΟΒΒ. οχ Ηδ411].)“ τοῦ 
γὰρ Πρωτέως εἰπόντος, δύο μόνοι ἀπ- 
ὦώλοντο (406.) γελοίως τρίτον ζητεῖ ἀπ- 

ν Ω'ς, Α]185 συνεύω νΕ] συννεύω: νἱά. Ουᾶ. ἀα Το. Μ. ν. περῶ. ΒΌΤΤΜ. 

« 5018 οοπ͵θοίαγα δα πμηο νΘΥΒΌ ΠΩ 50 ΠΟ] πὰ ΠΟΘ τοι! Ῥογβομιβ οατὰ ἰἰὰσ ποί : 

«« Νοίαπᾶαπι 6βῖ, ΠΟ 5θιαροι ρᾶτΐ οαπὰ Παποῖα ΤΠ ΔΥΡΊΠ8]65 Ὠοΐα5 δά ἰοθᾶ 518 ἃ πιθ 

ἐς γρίουτϊ, ργορίοσοα ἡποᾶ βθρθ ΠῈ}18 ἰοχίῃβ γογθα 115. ῬΓΘΟΡΟΠΈΏΓΓ, 5800 6 ἴῃ Ἰομβο 

ἐς ἀἰϊδίαΡ Ὲ ραρίηδο ραγίο ἀϊδίαπε. ϑομο] οι αιοα ἤὰη0 ἴῃ τηδγρῖπο ροβίίαμῃ οϑί τ δα. 

«ς ,86. εἰγοῖζοι, ρογεποῖ δα 328.,᾽᾽ Ἑδάοπι ρ]ᾶπθ πο 5 588) 6 δ νοΒΟ Γαΐ 1ῃ οοά, 

Ῥαϊ. οἵ, αὐ δυραγαυὶ ροβϑιπι, ΜΑῖο οἰΐαπι ἴῃ 815. ΕΛ μοΟ αυϊάθιι 50 απ πῃ Βαϊ. 

Ροβίταμι οβί 6 γορίομθ γοῦδι5 550... ΒΌΤΤΜ. 



1.18. Ιν. 

“(4 

ὁ 

ππ5 6. Λαξέρτεω. βοικία. 

δόι. Μενέλαξε. 

ὨΪ588. 22οϑ. ΡΟΗ 5. 

)λόμιενον. Ῥα]. Ὁ. Παιδευτικῶς ὁ ποιητὴς, 
κὴ ὑπὸ λύπης ἐκκρούεσθαι τῶν μαθημάτων. 
[Ὁ]. 55 ς. Λαέρτεω] ᾿Ιωνικόν. Λαέρταο 
ἡ εὐθεῖα (510) βοιωτικόν. Ἐ). ᾿Ιθάκῃ ἐνὶ 
ἐκία ναίων] ᾿Απὸ κοινοῦ “ τὸ Κατερύκεται 
ὐρέϊ πόντῳ. ῬᾺ]. Ω. Στικτέον εἰς τὸ 
ἕλος τοῦ στίχου. ῬΑ]. 5 56. Ἐν γήσῳ] 
Δῆλον κἀκ τούτου ὕτι ἐξῴκισται ἡ νῆσος. 
ἐπεὶ τί ἐκώλυε τὸν Μενέλαον οὕτως ἔχον- 
τὰ περὶ ᾽Οδυσσέα (ῬᾺ]. ᾽Οδυσσέως) καὶ 
τόλιν ὅλην χαρίσασθαι ἐθέλειν ναῦν πέμ- 
ναι καὶ σῶσαι τὸν φίλον ; Ῥὰ]. Β. Ω. 
163. ᾿Λλλά σ᾽ ἐς Ἤλύσιον πεδίον] Ἔκ 
οὗ λύω. λύονται γὰρ τῶν βιωτικῶν 
Ἑσμῶν οἱ ἀπελθόντες ἐκεῖ, καὶ κατὰ 
᾿λεονασμὸν τοῦ ἡ Ἤλύσιον. Ε;. Τὸ τῶν 
Ἰρώων ἐνδιαίτημα, κεκλημένον ἀπὸ Ἤλυ- 
ἴου τοῦ ᾿Ελευθερίου' εὐσεβεστάτου γενο- 
«ἔνου. ἢ παρὰ τὸ ἄλυτα, ἐν αὐτῷ μέ- 

ὁ γἹὰ. δὰ γ΄. τοῴφ. ΒΌΎΤΜ. 

δίατη, ΒΌΤΤΜ. 

ΟΔΥΣΣΕΙ͂ΑΣ Δ. ςς5-----ς67. 

“ὯΝ ΄ 5) ΓΒ, Ζ΄ 5 

υἱὸς Λαέρτεω, Ιθάκη ἔνι οἰκίω ναΐων 
Ν γ. 52 ᾽ Ἂ ἢ Ν . ΄ ἐν τὸν δ᾽ ἴδον ἐν νήσῳ θωλερὸν κατὼ δάκρυ χέοντα, 

] ΕἸ "»᾽ Ὡ ἽἜμὋ, γύμφης ἐν μεγάροισι Καλυψοῦς, ἥ μιν ὠνώγκη 
Ι « » ἢ » ε ΄ ἴσχει" ὁ δ᾽ οὐ δύνωτωι ἣν πατρίδα γαῖαν ἱκέσθαι" 
οὐ γάρ οἱ πάρω νῆες ἐπήρετμοι, καὶ ἑταῖροι, 
οἵ κέν μιν πέμποιεν ἐπ᾽ εὐρέω νῶτω θωλάσσης. 
] ᾽ ᾿ ᾿ ΄ σοὶ δ᾽ οὐ θέσφατόν ἐστι, διοτρεφὲς ὦ Μενέλαε, 
(Ἄργει ἐν ἱπποβότῳ θανέειν καὶ πότμον ἐπισπεῖν 
β ᾿Ηλύσιον πεδίον καὶ πείρατω γαίης 

7 ΄ ΄ .«“ , Ε ὰ 7 » θάνατοι πέμψουσιν, ὅθ, ξανθὸς Ραδάμανθυς 
ΡΜ ΙΠ, εἴ τς Ὶ τὴ περ ῥηϊστη βιοτὴ πέλει ὠνβρώποισιν" 

556. τὸν Γίδον. 
567. λιγυπνείντας] λιγὺ πνείοντάς : 

ὑπ 50 ΠΟ]]ϑίββ δὰ ε΄, 295. Η. 864 λιγὺ πνείοντος Ῥογρηγτῖι5 ϑίοθοὶ ἘΠ]. 
ῬΊγ8. Ρ.. 130. Θά. Οδηΐογ. οὐ βἰς Μ8. ἰὴ Μιβθο Βυϊξαῃπίοο βοεναΐμβ, πμα] 
πππτατιιπ ἴῃ ΕΓ ΘΟγΘἢ1] θα 0 η6 : λιγυπνείοντος ΞΟΠΟ] απ ἴ6 8 ἘατΙρΡΙαἰ5 δα ΡΠω- 

107 

5 

σόο 

σός ᾽ Ν ΚΕΝ Ν Ἂ » ». “ οὐ νιφετὸς, οὐτ ὧρ χειμὼν πολὺς, οὔτε ποτ ὄμβρος, 
4“ ἅτ ΄ 7 ΝΝ : ωλλ αἰεὶ ζεφύροιο λινυπνείοντας «ἡήτῶς 

5.58. βήν. 5.50. ῥοι. 
μαθδί ἴδιηθη νιϊσα- 

νειν τὰ σώματα. ὃ δὲ τόπος ἐν ταῖς κα- 
λουμέναις Μακάρων νήσοις νυν. Ἐ,. 
ΒΩ - ἌΔ4. - Ὗ ’ Ν ἔξω τῆς καθ ἡμᾶς οἰκουμένης. Ἐ). Τὸ 
Ἠλύσιον πεδίον οἱ νεώτεροι Μακάρων εἰ- 
ρήκασι γήσους. Ω, Ῥαᾷ]. ᾿Απίων διὰ 
πολλῶν κατασκευάζει, τὸ περὶ Κάνωβον 
Ζεφύριον πεδίον ᾿Ηλύσιον εἰρῆσθαι, ἀπὸ 

Ὁ ΄ » ἡ ’, Ν - -“ τῆς Νείλου ἰλύος. πέρατα δὲ γῆς, τῆς 
Αἰγυπτίας" ἐπὶ θαλάσσῃ γὰρ κεῖται., 
οἷον καὶ τὸ Αἰσχύλου (Ῥτοῃι. 8 54.,}. 
ἔστι πόλις Κάνωβος ἐσχάτη χθονός. 
κινεῖσθαι δὲ αὐτὸ ([. αὐτὸν) οἶμαι διὰ 

Ν 7 Ν ͵ “ » 7 τὸ Μενελάου τὴν χώραν ἅπασαν ἐκεί- 
γὴν καλεῖσθαι, ἣ καὶ ὁ Μενελαΐτης 
νομὸς παράκειται. ΩΦ, ςύ4. ᾿Αθάνα- 
τοι πέμψουσιν] Οὕνεκα ἔχεις Ἑλένην 
(569.), οὕτω τὸ ἑξῆς. Ῥα]. ς67.᾿Αλλ᾽ 
αἰεὶ ζεφύροιο] Δοκεῖ καὶ τοῦτο φυ- 
σικῶς εἰρηκέναι Ὅμηρος. ὁ γὰρ ζέφυρος 

Γδῖς Μοάϊοὶ. ἐχ οοὰ. Ἐ. 568]. ψ ας. οἱ Μ55. Βαγηοβὶὶ ᾿Ελευθήρον. Τὴ ΘΟ γον ληἃ ξλευθῆρος, αιοα βογνανὶς Βαυποβῖιβ ΟΡ Ἐ]ΟΙ ΠΟγο μὰ ΔΡΟΙ] 5 ΔἸ Ῥαιβαι δ πηοηιο- 



10 8 ΟΔΥΣΣΕΙΑΣ Δ. 5ε68----58ς. 118. Ιν-: 

Ν ϑ, » 7 5 ͵ 

Ὡκεώνος ὠνίήσιν, ὠνωψύχειν ἀνθρώπους" 
- δι « ΄ 

᾽ 

οὕνεκ᾽ ἔχεις Ἑλένην, καὶ σφιν γωμβρὸς Διός ἐσσι. 
Ἁ 3 Ν ες ὯΝ 4 ΥΩ 7] 

Ὡς εἰπῶν, υπὸ πόντον ἐδύσωτο κυμαίνοντω. 
Ἢ ἃ.- » Ν τ “ἢ »- νὰ "» ΄ ε ν 

ωὐτὰρ ἐγὼν ἐπὶ γήηας ὧμ ὠντιβέοις ετώροισίν 

579 

ἤϊα" πολλὰ δέ μοι κρωδίη πόρφυρε κιόντι. 
τ βῶρος 2 Ἀγ ἐν 8, οὶ “Ὁ 7 5 ΣΧ 

ὠὐυτῶρ ἐπεί ρ ἔπι νηῶ κατήλθομεν δὲ θάλασσαν, 

δόρπον θ᾽ ὁπλισάμεσβθ, επί τ᾽ ἤλυθεν ὠμβροσίη νὺξ, 
δ ͵΄ ΄ πρεεν, γε: Ἔ ᾿ θη τότε κοιμήθημεν ἐπὶ ρήγμινι θωλάσσης. 579 

ἦμος δ᾽ ἠριγένειω φάνη ῥοδοδώκτυλος ἠὼς, 

νῆας μὲν πώμπρωτον ἐρύσσωμεν εἰς ὥλω δίων, 

ἐν δ᾽ ἱστοὺς τιθβέμεσθω καὶ ἱστίω νηυσὶν εἰσης" 

ἐν δὲ καὶ αὐτοὶ βάντες ἐπὶ κλήϊσι κάθιζον" 
ς “Ὁ Ἴω:- », ἧς ε 27 5 »-᾿ 

εξης δ ἑζόμενοι πολιήν ὥλω τύπτον ἐρετμοῖς. 
ΨΡ “᾿ 

58ο 
δ 3 5 8.0. ἰῇ “: 

ψ, δ᾽ εἰς Αἰγύπτοιο διϊπετέος ποτώμοῖο 
»-»" ΄ ἈΝ Ἢ ἊΝ ε 

στήσω νέως, καὶ ἔρεξω τεληέσσας ἑκατόμβας. 
“Ἰ αὐ ΣΉ Τὴν ᾽ » τυ 

αὐτὰρ ἐπεὶ κατέπαυσα θεῶν χόλον αἰὲν ἐόντων, 
ἐν τ 2 ἀγὲ5. Ὁ ᾽ 

χεῦ ᾿Αγαμέμνονι τύμβον, ἵν᾽ ἄσβεστον κλέος εἴη. 
»“ 7 7 3) ΄ Ὁ 

ταῦτα τελευτήσας νεόμην᾽ ἔδοσων δέ μοι οὐρον 

ς 70. ἐδύσατο] ἐδύσσέτο Η. ἐδύσετο . 
10. δέξαν. τον] πρῶτον Η. 

10. νηυσὶν ἐΐσῃς] νηυσὶ ἕῆσιν, 564 ἔσης ἃ τη. ρύ. Η. ΡΟΆΒ. 

585. ἔδοσαν] δίδοσαν Ἡ. ὙΥ͂. 570. ὦ] ἂν Η. Μ΄. ν. 

οὐ μόνον ἐστὶ πολύκαρπος καὶ γόνιμος, ὡς 

καὶ ἐν ἄλλοις φησὶ, Ζεφυρίη (Ρα!. ζεφυ- 

ρείη) πνείουσα τὰ μὲν φύει ἄλλα δὲ πέσ- 

σει (η. ττ9.), ἀλλὰ καὶ τῆς ψυχῆς τὸ 

διωνοητικὸν ἔχειν δοκεῖ καὶ πρὸς ἐπίνοιαν 

συντελεῖν. Ο. Ῥαϊ. Τὸ πνείοντος διὰ 

τοὺς (τοῦ ο ΘΙ. ΡΟ Β.) πρὸς τὸ ζε- 

φύροιο. ἨΔ]. Ῥαὶ]. κόρ. Καί σφιν 

γαμβρὸς Διός ἐσσι] Τινὲς, φίλος ἐσσίν 

(Ρα!. ἐσσί). ἐν ἐνίοις δὲ οὐ φέρεται ὃ 

στίχος (μπο. ΡΟΒΒ. οχ Η41].), διὰ 

τὸ ἀκύρως ἔχειν τὴν ἀντωνυμίαν. οὐ γὰρ 

Διὸς γαμβρὸς ὃ Μενέλαος. Ω. Ῥαϊ. Δύ- 

ναται ἢ σφίν πρὸς τὸ ἀνίῃσι φέρεσθαι. 

ῬΑ]. Ε1: 578. Νηὶϊ μελαίνῃ] Τρ. γηὸς 

εἴσης. Τρ. νηυσὶν ἕήσιν. Ῥαϊ. “580. 

᾿οϑι 

10. βειπών. 577. πάμπρω 
578. τιθέμεσθα] τ᾽ ἐθέμεσθα Ἠ 

10. ἐξίσης 

“Ἐζόμενοι] Σημειοῦνταί τινες ὅτι ὁμοίῳ 

ἐκείνῳ εἴρηται, “Ἐζόμενοι λεύκαινον ὕδω 

(μ(.. 172.}}} 4}. 5ὅϑχ; ἊΔΨ δ᾽ εἰς Αἱ 
, 3 ὁ. .7 μᾺ ᾽ ω ΠΑΝ ᾿ 

γύπτοιο] Εἰς τοὐπίσω ἤτοι εἰς Αἰγύπτο 

τόπον, ὡς τὸ εἰς ἽΑἰδου, καὶ εἰς μυσταγῶ 

γῶν. Ε;. ᾿Αττικῶς, ὡς εἰς διδασκάλου 

Ῥα]. 582. Τεληέσσας ἑκατόμβας] Τὰ 

ἀλωβήτους. οὐ γὰρ κολοβόν τι ἔθυον. Ἐ 

584. Τύμβον, ἵν᾽ ἄσβεστον) ποίησ 

κενοτάφιον τῷ ᾿Αγαμέμνον, γράψας ᾿ 
᾽ , Ν ,»,. .οὦ 9) ᾿ἢ ὟΝ 9 

ἐν λίθῳ τὸ αὐτοῦ ὄνομα καὶ τὴν αἱ 
- 7ὕ ς ἘΝ - 53 ν ὦ ω 

τοῦ θανάτου καὶ τὸ ποῦ ἤν καὶ ὁπὼς πε 

πονθε. Τὸ δὲ Ἵνα ἄσβεστον κλέος εἴη, 1 

μὴ σβεννύμενον ἀλλ᾽ ἀεὶ φαῖνον, ἐκ μετὰ 

φορᾶς τοῦ πυρὸς τοῦ ἀεὶ φαινομένου. τι 

ἀειφανοῦς. τοιαύτη γὰρ ἡ δόξα τρόπι 

ες Μοιπογαΐα ἀἰρησπι πιθμάοβαπι μΆΠ0 ψΌΟΟΠπὶ αὐδπα ΓρΟΐΘ τηδηϊεβίο οἰποπάασγι ΡΟ 

5ομη5, ἴῃ οοἅ. Ρα]. οἴλδιῃ Ἰορὶ, οἵ φυϊάθπι ΡΥ σομροηαῖππη ἴῃ απὸ Π1}}πὶ πΘαΙΙΘ 

ἡτίοτα πους 9 νοβύ σία. ΒΌΤΊΥΜ. 



ΟΔΥΣΣΕΙΑΣ Δ. ςβ6----6ο2. 1609 Π18. ΤΥ. 

Ε 7] 3. δ. 2 Ὕ. 

ἀθάνατοι, τοί μ᾽ κω φίλην ἐς πατρίδ᾽ ἔπεμψαν. 
5 27 “ ᾽ ᾽ 7] ᾽ »"» 

ἀλλ᾽ ἄγε νῦν, ἐπίμεινον ἐνὶ μεγάροισιν ἐμόϊσιν, 
» ε 7 τς 
ὄὀφρω κεν ἑνδεκάτη τε δυωδεκάτη τε γένηται; 
Ι ἃ, ΤΣ »᾿ ΄ ὧν 9 " 

καὶ τότε σ᾽ εὖ πέμψω, δώσω δέ τοι ἀγλωὼὰ δώρω, 
Ι -᾿.ε ᾿᾽ ᾿ “ ΟΝἋο "7 

τρεῖς ἵππους καὶ δίφρον ἐὔζοον" αὐτὰρ ἔπειτα 
Ν ΓΦ «“ “΄΄ »᾽ 

δώσω καλὸν ἄλεισον, ἵνω σπένδγσθω, θεόισιν 
᾽ 7 ΓΗ Ἢ τς 7 
ἀθανάτοις, ἐμέθεν μεμνημένος ἥματω πάντα. 

Ν ᾽ εἴ μ᾿ ΄ λοι "7, δ ε 
᾿ς Τὸν δ᾽ αὖ Τηλεμῶχίος πεπνυμένος ἀντίον ἡυθώ 
Ι Ν 7 ἥν 5 7 ᾽ 

᾿Ατρείϑη, μὴ δὴ με πολὺν χρόνον ἐνθάδ᾽ ἔρυκε. 
Ε 5 2 Ν ᾽ Ν μον δ καὶ γάρ κ᾽ εἰς ἐνιωυτὸν ἐγὼ παρὼ σοί γ᾽ ἀνεχροίμην 

 “ "5. Ζ΄ ᾿ Ε “ Ἁ ΕῚ ͵΄ 

ἥμενος, οὐδέ κέ μ᾽ οἴκου ἕλοι πόθος, οὐδὲ τοκήων" 
αἰνῶς γὰρ μύθοισιν ἔπεσσί τε σόϊσιν ἀκούων 

"Ἔ ΒΟ. ἌΡ ΝΣ » 7 ἘΡΕῚ Ἂν 
ἐρπομῶ!" ὠὡλλ ἤδη μοι: ἀνιάζουσιν ετώιροι 

᾽ 7 ᾽ Ὺν '; ͵΄ ͵΄ ᾽ 5 Ὁ... 

εν Πύλω ἡγωθέη" σὺ δὲ με χρόνον ἐνθάδ ερύκεις. 
-“ Ν᾿, ᾿ς ͵΄, » 

δῶρον δ᾽, ὅ, ττι κέ μοι δοίης, κειμήλιον ἔστω" 
« ᾽ » Ε ᾿ ΕἸ ᾿, Ε ) μος 

Ἵππους δ᾽ εἰς ᾿Ιθάκην οὐκ ἄξομιωι, Φλλώ σοι ὠύτῳ 
» ν , δ ΤΆΜΗ ", εν ͵ ». Ὶ 
εγῦοωνθε λείψω ὡγωλμῶ" συ γαρ πεδίοιο ἀνάσσεις 

590 

595 

όοο 

58. ἀλλ᾽ ἄγε] ἀλλά γε Η. 
ἰδη. 5006. οὐδέ με βοίκου. 

ας Γ΄ οἵ ἰῇ τηδυρίηθ μΥδἢ οὃς λέλοιπα μετὰ νηὸς παρὰ ὕέστορι Η. ἸΜΠΒΘΙΆΒΙΠ15 

586 ΨΘΙΒΙ15, ΤΠ] Δ ἰδέ οχ Ἰῃτθυργθί ΠΟ η6. Παίι5. Ξ, (.. 6. στίχος). Ετο- 
αυθη5 ποία ἴῃ ὨἸΔΓΡΊ 6, ΨΘΥΒΙΪ ΟΠ}1550 ΡΓΘ χα, [ηρἃ βιιροῖ γέστορι ΡτοῸ- 
ῬΓΠ ΠΟΠΊΘῺ ἸΠΟἸολΠ8, ΠΟ ΓΙῸ οἵ ἴῃ ἢοο οἵ ἴῃ 8115 ΜΙ 55), ὀοσυτγγῖ, 564 
ΒΘΠΡΟΥ οὨλο. ΡΟ Β. 590. ἐρύκεις] ερύκοις Η. ὄοο. δ᾽ ομχμττ Η. 
ὅο2. “Γανάσσεις. 

580. τοι] σοι ΘΧ οιηθηΐ. Η. 
507. βέπεσσί. 

594. ᾿᾽Ατρε- 
5908, 500. ποίδηζιτ τι 

πυρὸς φαίνουσα διαφανῆ ποιεῖ καὶ περί- 
φημον τὸν ἔχοντα. ἘΣ. 580. "Ατοπόν 
φησι τὸ προλέγειν. ποῖ γὰρ δὴ φασὶ, 

τὰ τοιαῦτα καὶ μὴ προλέγειν, ἵνα μὴ 
ἀπαρνήσεται ὁ λαμβάνων. ἀλλ᾽ ὕθει 
παλαιῷ τοῦτο λυτέον. ῬᾳΪ]. 500. Τρεῖς 

τους] Ὅτ, οὐκ ὧν εἰ τέθριππα ἤδεσαν 
πρεῖς ἵππους ἐδίδου τῷ Τηλεμάχῳ. νῦν δὲ 
συνωρίδα δίδωσι καὶ παρήορον. ὡς καὶ ἐν 
Ἰλιάδ, χρώμενοι, πλὴν Ἕκτορος. ΡαὶΪ. 
Β. ῶ. 505. Καὶ γάρ κ᾽ εἰς ἐνιαυτόν] 

Περὶ δύο γέγονεν ὁ λόγος τῷ Μενελάῳ, 

ΤΌΣ. 

περί τεὶ ἡμερῶν ἐπιμονῆς, καὶ δωρεᾶς 
φ᾿ ε Ν Ν ΝΜ “ ᾽ ἵππων. ὃ δὲ πρὸς ἄμφω συνετῶς ἀν- 
θυποφέρει, ἐπιμονὴν 
ε ; » ᾽ » ἉᾺ Ν Ν 
ἑκούσιον ἀποφαίνων, ἀντιτιθεὶς δὲ τὴν 

Ν Ν -" 

τὴν μὲν αὐτοῦ 

τῶν ἑταίρων ἀνίαν, οὺς κατέλιπεν ἐν Πύ- 
λῳ᾽ τὸ δὲ δῶρον ὡς ἀνεπιτήδειον οὐ 
δ’ αὐτὸν ἀλλὰ διὰ τὴν πὰτρίδα ἀρ- 
γούμενος. Ὁ. ςοϑ8. ᾿Ανιάζουσιν ἑταῖ- 
ροι] Οὖὑς λέλοιπα ἐπὶ νηὸς παρὰ Νέ- 
στορι. Ῥαὶ. Ηδι].Ἑ σορ. ᾿Αβῤίσταρ- 

χοὸς, σὺ δέ κε. Ηδατ]. 6οΣ. "Αγ- 

αλμα] Ὅτι τοὺς ἵππους ἄγαλμα 

᾿ Βῖο: βοὰ νἱἀοίαν βου ϑομάνιτι ποιεῖν γὰρ δεῖ. ΒΌΤΤΜ. 
 Βουϊδοηάθι ραΐο, περὶ ,β' ἡμερῶν ὁ γοῦῖϑὰ ρ88. ΒΌΤΤΜ. 
Κ ΤΩ αϊτοηιο που οοαϊομν μος ΒΟ ΟΠ τὶ ἢ ΤΥ ρῖπο ᾿ἴὰ Βουρπη δϑὲ ἡπαϑὶ γῸΓ- 

δ15 Οδδθηΐ ᾿δοο γουθὰ ἰμΐοῦ 598, οἵ Ξ00. ἱπβοτοπᾶιβ. ΒΟΌΤΥΜ. 

Ζ 
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ὝΨΨΙ ( :᾿ Ἃ Χ ]ΣΊᾷΑ 3 , 7 

εὑρεος, ὦ ἔν! μεν λωτος πολὺς, εν δὲ κυπέειρον, 

πυροί τε, {ειωί τε, ἰδ᾽ εὐρυφυὲς κρὶ λευκόν. 

ἐν δ᾽ ᾿Ιθάκη οὔτ᾽ ἂρ δρόμοι εὐρέες, οὔτε τι λειμών" δος 
5 -“" ͵7, ε 

αἰγίβοτος, καὶ μῶλλον ἐπήρωτος ἱπποβότοιο. 
ἣν ς ͵7 3 3 

οὐ γάρ τις νήσων ἱππήλατος, οὐδ᾽ εὐλείμων, 
ὔκωνἑΝ ᾿ ἘΠ 7 δέ Ν Ἀ Αἱ 

αἹθ᾽ ἁλὶ κεκλίωαται" ᾿Ιθώκη δέ τε καὶ σερὶ πώσεων. 
ΔΩ Ὡμέδὰ (δ δὲ βὼ ᾽ βὶ Μ ΄ 

ς φάτο᾽ μείθησεν δὲ ἰδοὴν ὥγαῦος Μενελῶος, 
΄ “δ ΄ 5» ὌΝ ΕἸ 5 4 κ 19 

χειρί τε μιν κατέρεξεν, ἔπος τ εφωτ,, ἐκ τ ὀνόμαζεν' 61. 
᾿ Ὡ» 5 -»“ ΄ τ ὦ 

Αἵμωατος εἰς ὠγαθόϊο, φίλον τεῖχος, οἱ ἀγορεύεις. 
"ς 2 ῳ» ο“" Ψ “ 

τοιίγῶρ εγώ τοι τωυτῶ μεταστήσω" δύνωμαι γάρ. 
ΟῚ - φ.. ἃ 2 ΄-“ », ͵ »--» 

δώρων δ , Ὁσσ᾽ εν ἐμω οἰκῶ κειμήλιω κείτῶι, 
΄ ἢ Ψ, » 

δώσω, ὃ κάλλιστον καὶ τιμηέστωτόν ἐστιν. 
,ρο»"Ἁ “ 3 ᾽ 

δώσω τοι κρητήρω τετυγμένον᾽ ὠργύρεος δὲ 

ἔστιν ὥπας, χρυσῷ δ᾽ ἐπὶ χείλεω κεκράαντωι" 
ἔργον δ᾽ Ἡφαίστοιο" πόρεν δέ ε Φαίδιμος ἥρως, ἔ 

Ζ Ἂς “ΩΣ «ἈΝ δὰ 5 7 

Σιδονίων βασιλεὺς, 60) εὸς δόμος ἀμφεκάλυψε 

όο4. ἴδ᾽ εὐρυφυὲς] καὶ εὐρυφεὲς Ἡ; τ ὺ Μ. 10. Ειδ᾽. 

θις 

6οϑ. δέ τε 
δέ τι Η. νά. 4907. ΡΟΒΚ. 
6Χχ ριηρῃά. Η. ἙΙΡ}. βέπος. 

(ῃς ᾳυαίζιοῦ ρῥυγηα νοῦθα ΟΠ1. 
οοά. Ω.) εἴρηκεν ἐν Ἰλιάδι (δ΄. 144.) 
Βασιλῆϊ δὲ κεῖται ἄγαλμα. ὥσπερ δὲ ὃ 
Τηλέμαχος ἐνθάδε παραιτεῖται τοὺς ἵπ- 
πους, οὕτως καὶ ᾿Οδυσσεὺς τοὺς ἐκ τῆς 

κατασκοπῆς ἵππους Διομήδει παραχωρεῖ. 
Ρᾳ]. Ω. 6ο3. Ἔνι μὲν λωτὸς πολύς] 
Λωτὸς λέγεται ἡ πόα καὶ τὸ δένδρον. 
παρὰ τοῖς Λωτοφάγοις δὲ τοῦτο, ὅπερ 

παρέχει καὶ ξηρὰν τροφὴν καὶ ὑγρὰν ἀπὸ 
τοῦ καρποῦ αὐτοῖς. διὸ καὶ Λωτοφάγοι 

καλοῦνται. ἘΙ. Λωτός] Τριφύλλιον. Βθ.. 
6οό. Αἰγίβοτος] Τραχεῖα, πρὸς βόσιν 
αἰγῶν ἐπιτηδεία. ἀπὸ ἄλλης δὲ ἀρχῆς 
τοῦτο, ἵν᾽ ἢ, καίτοι αἰγίβοτος οὖσα, τῆς 

ἱπποτρόφου ἐμοὶ μᾶλλον ἐπέραστος. Αἰ- 
γίβοτος δὲ λειμὼν ὁ τραχὺς, πρὸς βόσιν 
καὶ νομὴν αἰγῶν ἐπιτήδειος. Β. Ε'. Ο. 
Ραὶ. Οὗ, νυν. ᾿Αρίσταρχος, αἰγιβονὶ 
καὶ μᾶλλον ἐπήρατον τὸ πεδίον. 41]. 
Ῥα]. 6ογ. Ἱππήλατος] Ἤτοι ἐπιτηδεία 
εἰς τὸ ἐλάσσειν (510) ἵππους. ἵνα γὰρ 

Ήοο πιοηάιπ, ΡΟ αἰγίβοτον, ἴῃ αἰτόοααα οοαϊςο. 

6ο9. Μενέλαξος. 

613. βοίκῳ. 
ότο. κατέρεξεν] κατέρεψε 

618. ἑξός. 

μὴ δόξῃ ὅτι τὴν πατρίδα ὑβρίζει, καὶ τὰ 

ἄλλας τοιαύτας φησίν. Ἐ. ὅοο. Μεί 

δησε] Γρ. γήθησε. Ἠα1]. ὅτι. Τὸ, οἷς 
ἀγορεύεις, καθ᾽ ἑαυτὸ προοιστέον. μᾶλ᾽ 
λον γὰρ οὕτως ἐμφαίνει ὁποῖα ἀγορεύεις 

Ῥᾳ]. ότ2. Μεταστήσω)] Μεταλλάξω 
ἀπὸ δὲ τῶν σταθμῶν τὰς ἀμοιβὰς ποιοῦ 
μένων ἡ μεταφορὰ ὅταν χρυσὸν πρὸς ἄρ᾽ 
γυρον ἢ ἄλλα ἀντιμεθιστῶσιν (Εἰ. ἄντι 
καθιστῶσιν). Β. ἘΣ. Ω. Ῥα]. 6τ3 
Σημειοῦνται ὡς ἀκατάλληλοι. ῬᾺ]. Ἔ: 
Καὶ τιμηέστατόν ἐστι] Τὰ εἰς ὡν κα 

εἰς ἡ (50Γ. εἰς ὧν καὶ εἰς) μακροκατά: 

λήκτα, ἐκφέρονται διὰ τοῦ έστερος, κῇ 
έστατος, ὡς σώφρων σωφρονέστερος 
σωφρονέστατος, καὶ τιμήεις τιμηέστερο 
καὶ τιμηέστατος. Ε. 617}. Φαιδιμος! 
Λδηλον εἰ κύριον τὸ φαίδιμος. τινὲς δὲ 
αὐτὸν Σώβαλον, οἱ δὲ Σέθλον ὀνομάζουσι 
Ω. Ῥαϊ. εἴ ροϑβίοηίοσα Ψιηά. 618. 
“Εὸς δόμος] Αὐτοῦ τοῦ βασιλέως. οὕτως 
δὲ ᾿Αρίσταρχος καὶ τὰ ὑπομνήματα, ἶ 

ΒΟΤΤΜ. 

617. έργον. βε. 



118. 1. 

ΕΣ 

] 

621. ἐς] γρ. ἀνὰ Ἡ. ἀνὰ Ν. 

᾿δἵ βιιργὰ γρ. ἔνεικαν Ἦ.. ἔπεμπον Υ͂. 

τεὺς (ἃ ὅτε ὃς ὃ) δόμος Ια]. 610. 
εἶσε με} ᾿Ορθοτονητέον τὸ μέ (1. 6. 16- 

σϑηάιτη κεῖσ᾽ ἐμέ. ΡΟῊ 5.) ΗΔ]. 
ἃ]. Τεῖν] ᾿Αντὶ τοῦ, σοί, Δωρικῶς. 

ῬΡα]. 62:1. Δαιτυμόνες] Οἱ τὴν τράπε- 
ἂν τοῦ γάμου παρασκευάζοντες. , Οἱ 
εἰς τὸν γάμον εὐωχούμενοι, ἢ οἱ τὴν δαῖτα 
ἀρασκευάζοντες. (). Ῥα].; οἴ Δ] ἴΘΥῸ 
[ΠΔΥΡΊ 6 ῬᾺ].: οἱ μάγειρο. 622. Ἐὐ- 
ἤνορα οἶνον] Τὸν ἀνδρείαν παρέχοντα, ἢ 
τὸν ἀνδρείας περιποιητικὸν, ἐκ τοῦ κατὰ 
αἱρὸν πίνεσθαι. (δῖ. ἴεγα Ῥὰ]. αιο- 
76 οὐ Ψ]ρ..) ἢ τὸν λεπτὸν καὶ δια- 
Ῥανῆ, ἀπὸ τοῦ εὖ ἐν αὐτῷ ὁρᾷν, πρὸς ἀν- 

τιδιαστολὴν τοῦ παχέος καὶ δυσοράτου. 
5, τὸ. 6223. Καλλικρήδεμνοι] Καλὰ 
τεριβόλαια ἐπὶ τῶν κεφαλῶν ἔχουσαι. ἘΙ. 
524. Πένοντο)] Σημειοῦνταί τινες, ἀντὶ 
οὔ ἐνῆργον. ῬᾺ]. 62. Μνηστῆρες δέ] 
ἢ σχῆμα μετάβασις. εἰπὼν γὰρ τὰ 
"ερὶ Μενέλαον, μετέβη ἐπὶ τοὺς μνηστῆ- 
ας. Β. 626. Δίσκοισιν] Τροχὸς ἦν ὁ 
ἴσκος λίθινος ἢ σιδήρεος ἔχων ἱμάντα ἐν 
ᾧ μέσῳ, ὃν στρέφοντες ἐδίσκευον. Β. 

. Ὁ, ῬᾺ]. ᾿Απὸ τοῦ δίκω τὸ βάλλω [τὰ 

ἱκος καὶ δίσκος. Εἰ. ΤΤροχὸς, ὃν καὶ ἐν 

Κὸ [ὰ ῬᾺ]. Ἰοπηπιὰ οϑῦ: Τοῖς δ᾽ υἱὸς Φρονίοιο. 

ΟΔΥΣΣΕΙ͂ΑΣ Δ. δι9---ό3ο. 

622. Γοῖνον. 

171 

κεῖσέ με νοστήσαντα᾽ τεὶν δ᾽ ἐβέλω τόδ᾽ ὀπάσσαι. 
ἃ ξ ΝῚ »"Ὗ» Ν 5 ᾿ 4 ΕῚ “, 

Ὡς οἱ μὲν τοιωυτῶ πρὸς ὡλλήλους ἀγόρευον. 

'δαιτυμόνες δ᾽ ἐς δώματ᾽ ἰσων θείου βασιλῆος" 
] ς ἝΣΝἝ ἡ Ν -»“" ΄ ΄ ».5 " 

οἱ ὃ γον μὲν μήλῳ, φερον ὃ εὐήνορῶν οἰνον" 
᾿»ν ἥ ΄΄ 3, 

σῖτον δὲ σφ᾽ ἄλοχοι κωλλικρήδεμινοι ἔνεικαν. 
ἃ « Ν "“ 3 Ὁ 

ὡς οἱ μὲν περὶ δέιπνον ἐνὶ μεγάροισι πένοντο. 
ροὋὩ»Ὃ Ἃ ΕἸ Γω} 

Μνήστηρες δὲ πάροιθεν Οδυσσήος μεγάροιο 

δίσκοισιν τέρποντο καὶ αἰγανέησιν ἱέντες 
ἐν τυκτῷ δωπέδω, ὅθ, περ πάρος ὕβριν ἔχεσκον. 
ἂν, , ᾿ Ὗ Ἂς ΨΚ, 2. ῇ δ 

γτιγοος δὲ κωῦηστο καὶ Ευρυμώχρς σεοείόθης, 
΄ς ΄ ᾿ - 5᾽΄. 3 9 3 

ρχοὶ μνηστήρων, ὠρετή δ᾽ ἔσαν ἔξοχ, ἄριστοι" 
“ » τὸς " “ἡ » ͵ δι 
σις Θ᾽ υἱὸς Φρονίοιο 'Νοήμων ἐγγύθεν ἐλθὼν, 

620 

6:2: 

63ο 

623. ἔνεικαν] ἔπεμπον 
628. θεοξειδής. 

ἄλλοις φησὶ σόλον αὐτοχόωνον (1]. ψ΄. 
826.), σόλον μὲν διὰ τὸ στρογγύλον καὶ 
εἰς ἑαυτῷ (510) συνεστράφθαι, αὐτοχόω- 

νον δὲ τὸ αὐτοφυές. Αἰγανέα δὲ λέγεται 

τὸ σμικρὸν ἀκόντιον. γίνεται δὲ ἐκ τοῦ 
κατ᾽ αἰγὸς ἵεσθαι, ὅ ἐστι πέμπεσθαι, ἢ 
ἀπὸ τοῦ ἄγαν ἵεσθαι πλεονασμῷ τοῦ ι«, 
ἢ παρὰ τὸ τὴν ἀγκύλην (Εἰ. ἀγήνην) ἐξ 
αἰγείων δερμάτων εἶναι, ἢ ἀπὸ τοῦ κατὰ 
τῶν αἰγῶν νέεσθαι, ἢ ἀπὸ τοῦ ἄγαν νέ- 
εσθαι. Β. Ἐ. Καὶ αἰγανέῃησιν ἱέντες 
Δορατίοις παρὰ τὸ τὴν ἀγκύλην (ὡς 1Π5. 
Ω.) ἐξ αἰγείων δερμάτων εἶναι. Ῥα]. Ω. 
627. Ὕβριν ἔχεσκον] Ταυτὸ ἰδίᾳ οἱ ὕβρι- 
σταί. Ῥα]. Ἔχεσκον) Γράφε, ἔχοντες. 
Ω. ᾿Αρίσταρχος διαστέλλει μετὰ τὸ ὅθι 
(ἢ. 6. ροϑῖ ὅθιπερ), ἵν᾽ ἢ τὸ ἑξῆς, μνη- 

στῆρες δὲ ὕβριν ἔχοντες. Ῥα]. 620. ᾽Αρ- 
χοὶ μνηστήρων Ὁ] Γενναῖόν τι λαμβάνει 
ὃ ποιητὴς, καὶ τοὺς κακίστους μὴ ἀνάρ- 
χους λαμβάνειν (516 ἴῃ τπιτοαι!6). Ῥα!. 

Αἱρήσονται οἱ μὲν ἀγαθοὶ τὸν ἀμείνω 
οἱ δὲ φαῦλοι τὸν φαυλότερον. ῬΑ]. ᾿Αρετῇ] 
᾿Αρετὴν νῦν ποιητικῶς τὴν εὐγένειαν. Ὁ. 
ῬΡᾳ]. 630. Τοῖς δ᾽ υἱὸς Φρονίοιο] Ὅτι 
καὶ ἐν Ἰλιάδι ἡ αὐτὴ εὐστοχία τῆς τῶν 

Μοχ νοῖθο λαμβάνειν 5ἴπηο Ἀ}18 ἸὨΓΟΓΡῸΏ - 
Ὁη6 8ἰαἴϊηι 5] οἱ τ ἀρήσονται (ϑἷς ῥΓῸ αἱρ.) κ. σ. «. Ταὰπι Ὅτι καὶ ἐν ᾿Ιλιάδε κ. σ᾿ τ: 

᾿ποα Ομ οὶ βοϊατα «ἃ Ἰοάπια {Ππᾷ (ν. 54.) γοῖτα]ὶ. 

Ζ 2 

ΒΟΌΤΤΜ. 
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Ε 7 7 Ε ᾿ ΄ 

Αντίνοον μύθοισιν ὠνειρόμνενος σπροσεειστεν" 
ΟῚ ἢ ἶ χα. νδν τ: 7 ΒΕ 5 Ν “π Ν » ᾿: 

Αντίνο, ἡ ρώ τι ιόμεν ἐνὶ φρεσιν, ήε κωὶ οὐκὶ, 
« Ψ , 4 Ὅν ἢ 7 5 7 

ὁππότε Τηήλεμώχος νειτ εκ ΤΙυλου ἡμαωθόεντος ; 
““"] »͵ ἃ ἐὰν Ε] ᾿ εὖ Ν Ἕ 4. "Ὁ. 

νηῶν μοι οἴχετ ὡὙΎων" ἐμὲε δὲ χρέω γίνετωι αὑτῆς, 

Ἤλιδ᾽ ἐς εὐρύχορον διωβήμενωι, ἔνθα μοι ἵπποι 635 
δώδεκω θήλειωι, ὑπὸ δ᾽ ἡμίονοι τωλαεργοὶ 

ὠδιμήτες᾽ τῶν κέν τιν᾽ ἐλασσάμενος δωμασωίμην. 
δ "5 Π ς Β᾿ σο ν Ν ΔΛ 7 ) Ν “ 

ως ἔφαθ ᾿ οἱ δ᾽ ἀνὼ θυμὸν ἐθάμίβεον᾽ οὐ γωρ εφαντο 

ἐς Πύλον οἴχεσθωι ΝΝηλήϊον, ὠλλώ που αὐτοῦ 

ἀγρῶν, ἢ μήλοισι παρέμμενωι, ἠὲ συβώτη. ό4ο 

τὸν δ᾽ αὖτ᾽ ᾿Αντίνοος προσέφη Εὐπείθεος υἱός" 

νήμερτές μοι ἔνισπε, πότ᾽ ᾧχετο, καὶ τίνες αὐτῷ 
κοῦροι ἔποντ᾽ ᾿Ιθώκης ἐζωίρετοι, ἢ εοὶ αὐτοῦ 

θητές τε δμῶές τε; δύνωιτό γε καὶ τὸ τελέσσαι: 
7 ρω 5.5 ͵΄ 3. ΨᾺ “ὕ κλώ  5 

καὶ μοὶ τοῦτ ὡγόρευσον ἐτήτυμον, οᾧρ εὖ εἰδῶ, 645 
Σ Υ̓ ͵ ΕΑ 3 Ψ μη 

ἡ σε βίη ἀέκοντος ὠπηύρωτο νήὼ μέλωιναν, 

631. προσεξείπεν. 632. Εἰδμεν. 656. ταλαξεργοί. 64ι. αὖτ᾽] τ᾽ 
6Χχ αὖτ᾽ ΘΥΆΒΙ1ΠΊ, οἴ Βιιργα προσέφη δηίίαιια τπηδηιι: ΒΟΥ ρὕ1η πεπνυμένος Ἡ. 

643. ἠέ βοι. 
σε Ἡ. 

ὀνομάτων θέσεως. Ῥα]. 6534. Ἐμὲ δὲ 
χρέω] "μὲ δὲ χρεία ἐστὶ αὐτῆς, ᾿᾽Λττι- 
κῶς ἀντὶ τοῦ ἐμοί. Β. Ῥα]. 656. Δώ- 
δεκα θήλειαι] Δοκεῖ μαχόμενον τῷ ὑπὸ 
τοῦ Τηλεμάχου λεγομένῳ, Οὐδέ (Ῥα!. τὸ, 
οὐ γάρ) τις νήσων ἱππήλατος (6οῇ.), 
εἴπερ οὗτος μέλλει δαμάζειν ἵππους οὐ 

644. γε] ΚΕΡΕΙν.: 

(Ρα!. μὴ) δυνάμενος χρῆσθαι, αὐτοῖς ἐν 
Ἰθάκῃ. ἀγνοοῦσι δ᾽ ὅτι οὐχ ᾿ ἵππους δα- 
μάσαι βούλεται, ἀλλὰ τοὺς ἡμιόνους, ἵν᾽ 
ἔχη ὀρεῦσι χρῆσθαι εἰς τὰς κατ᾽ ἀγρὸν 
ἐργασίας. Ἐ!. . Ῥα]. 640. ᾿Αλλά 
που αὐτοῦ) ᾿Αττικῶς ἀλλά που αὐτοῦ, ὅ 

ἐστι ἐν τόπῳ τινὶ τῶν ἀγρῶν. Β. 
ό4ο. Ἢ μήλοισι παρέμμεναι] Ἢ τὰ 
ποίμνια ἐπισκοπεῖν ἢ τὰ συβόσια. ἘῚ. 
641. Προσέφη Εὐπειθέος υἱός] Ἔν ἄλ- 
λῳ, ἀπαμείβετο φώνησέ τε (5165 ἴῃ 

10. ἀπηύρατο] ἀπήῦρα Ἡ. ἀπηύρω Ν. ὟὟΥ. 

645. ξειδῶ. 646. ἢ σε] γρ. εἴ 
10. ἀξέκοντος. 

υ]Ὸ66). Ῥα]. Ηα1]. 642. Καὶ τί- 
νεςἾ Οἱ μὲν τὸν καί ὀξύνουσιν, ἵν᾽ ἧ. καί 
τινες αὐτῶν (510). κακῶς. ἐγράφετο 

γὰρ ([η5. ἄν), κ᾽ εἴ τινες. Ῥαϊ. Ἐπ 
Ιηΐου ᾿Ἰη688 : λείπει ἡ σύν. ἀντὶ τοῦ, 

643. Κοῦροι ἕποντο] Στι- 
κτέον μετὼ τὸ ἕποντο, τὰ δὲ ἑξῆς ἐν πεύ- 
σει ἀναγνωστέον. ῬαΪ. ἮΖ οἱ (5|6)}} 
ὋὉ μὲν ἦ περισπᾶται, διαπορητικὸς γάρ. 
Ἢ οἱ ἀντωνυμία κλητική (801. δοτική) 
ἐστιν ἐν πλεονασμῷ τοῦ ε. ῬὰΙ. (πῃ 
ΟΥ̓ τη ρ 15 ΡᾺ]. ἠέ οἱ αὐτοῦ). 644. 
Θῆτές τε ὃμῶές τε] Σημειοῦνταί τινες 
ὅτι διέστειλε τοὺς θῆτας ἀπὸ τῶν δμώων. 

θῆτες γὰρ λέγονται οἱ ἐλεύθεροι μὲν μι- 

σθῷ δὲ δουλεύοντες. δμῶες δὲ αὐτοὶ οἱ δοῦ- 

λοι, παρὼ τὸ δεδμῆσθαι ὅ ἐστιν ὑποτε- 
τάχθαι. Β. Ἐ;. ΟΩ. Ραὶ. 646. ἘΠ σε 

3 ΕΣ 

κ΄ εἰ τινες. 

ἴῃ Μεάΐο]. ἔογσπηα οὐχ ἴθ βθπροι ΔροβΟρμτπὶ ἀρρὶοΐαπη παροῦ αὖ μἷο οὐχ᾽ ἵπ- 
σους : ηποά ἔδοίιπι 6558 ἃποίογϊ αἴ οοάίοαπι ὁ ῬΆ]. οορπονΐ ααἱ οἵ μἷο οἵ 8110] θα πο πὶ 
ΓΔΌΟΠΘΙΩ 566. Π1. 
ΔΌΒΗΣΩΟ ς 
ΒΟΤΊΤΜ. 

ΝΕ πὰ οΥΘ Ι Δογαπί ἀοσυτγίαϊαπι 6556. Του πηαμπὴ ἃ} οὐχί : τος 
πποᾶο ἰάθη ἦθ ουπλ οὐκ οἴδιη βίαίαϊβϑοηῦ αὐ ἀδομτίαία 40 οὐκί, 



118. 1ν. 

»ΝΑ ε 

ἠὲ ἑκών οἱ 

647.. ξεκών ἔοι. 
θεὸν] ἠΐθεον Ν΄." 
ἔφη Η. 

10. βεξῴκει. 

βίῃ] Ἵνᾳ εἰ μὲν ἑκὼν ἦ δεδωκὼς, φυλάτ- 
τήται ὡς φίλον Τηλεμάχου τὸν Νοήμονα" 
εἰ δὲ βιασάμενος, ἔχῃ κἀκεῖνον σύνεργον 
πρὸς τὴν ἐπιβουλήν. Ω. Ῥα]. Βίᾳ σε 
ἀφείλετο. ὁμοίως τῷ Ἔπεί μ᾽ ἀφέλεσθέ 
γε δόντες (1]. α΄. 299.). Ῥα]. 647. 
Προσπτύξατο) ᾿Ἐδεξιώσατο φιλοφρόνως 

'τῷ μύθῳ, τουτέστιν ἐξελιπάρησεν. ἘΕ. 
640. Τί κεν ῥέξειε] Τί ἂν πράξειε καὶ 
ἄλλος αἰτῶντος τοιούτου πάντως δοῦναι ; 

(ΝΡ... τοιούτου ; πάντως Σωδξν το. 
Ω. Ῥὰ]. Νυἱρ. 65ο. Ἔχων μελεδή- 
ματα) ᾿Ἐτυμολογεῖται τὸ μελέδημα 
παρὰ τὸ τὰ μέλη ἔδειν (. ἄδειν) καὶ 
ἐσθίειν. ἘΣ. Ο. Ῥᾳ]. Τὸ δὲ, ὁππότε 

ἀνὴρ, ἀφ᾽ ἑτέρας ἀρχῆς. Ῥα]. 652. 

Ἰκοῦροι Νεώτεροι. κατ᾽ εἰρωνείαν τοῦτό 
σι. Ε΄. Κοῦροι δ᾽ οἱ κατὰ δῆμον] 

Ανδρες αὐτῷ συμπλέουσι λογάδες ᾿Ιθακή- 

σιοι οἱ μεθ᾽ ὑμᾶς ὃ κρατοῦσιν. Ψ Πρ; Μεθ’ 

ΟΔΥΣΣΕΙΑΣ Δ. 64)--ττδόι. 

640. αὐτὸς δῶκα βεκών. 
655. Είδον. δῖξον. 

5 8ῖς ἴῃ οπληἶθι5 ΒΟ μο] οσααι οσοαᾷ. ἰοκῖο Βαγποβῖο. 
Ῥ Οὐμβοα τ 8 6βῖ, βου οἴϊδιι 5011 πιὴν ἔαΐβϑο οἸἵπ ἥμεας ἴῃ ἱποϊπαῦοπο, ΒΌΤΥΜ. 
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δώκως, ἐπεὶ προσπτύζωτο μύθω ; 
Τὸν ̓Α υἱὸς Φρονίοιο Νοήμων ἀντίον ηὔδα" 

αὐτὸς ἑκών οἱ δῶκα" τί Χεν ῥέξζειε καὶ ἄλλος, 

ὑππότ᾽ ὠνὴρ τοιοῦτος, ἔχων μελεδήματα. θυμῷ, 

αἰτίφι; ἢ χώλεπόν κεν ἀνήνασθαι δόσιν εἴη. 

κοῦροι, δ᾽, οἱ κατὰ δήμον ἀριστεύουσι μεθ᾽ ἡμέας, 

οἵ οἱ ἔποντ᾽" ἐν δ᾽ ἀρχὸν ἐγω βαίνοντ᾽ ἐνόησα 

Μώτορα, ἠὲ θεὸν, τῷ δ᾽ αὐτῷ πάντα εώκει. 

ἀλλὼ τὸ θαυμάζω" ἴδον ἐνθάδε Μώτορα δῖον 

χβιζὸν ὑπ᾽ ἤδιον᾽ τότε δ᾽ ἔμβη νηὶ Πύλονδε. 

Ὡς ἄρα φωνήσας ἀπέβη πρὸς δώματα πατρός. 
τοῖσιν δ' ὠμφοτέροισιν ἀγάσσατο θυμὸς ὠγήνωρ. 

μνηστῆρες δ᾽ ἄμυδις κάθισαν, καὶ παύσαν ἀέθλων. 

τοῖσιν δ᾽ ̓Αντίνοος μετέφη Εὐπείθεος υἱὸς, 

ἀχνύμενος" μένεος δὲ μέγω φρένες ἀμφιμέλαιναι 

όςο 

όςς 

θ6όο 

653. ῥοι. 654. ἠὲ 
66ο. μετέφη] προσ- 

ἡμέας Πρὸ τέλους ἡ ὀξεῖα. ὀρθοτονεῖται 
γὰρ διὰ τὴν πρόθεσιν καὶ τὴν ἔμφασιν. 
Ρα]. 654. Τῷ δ᾽ αὐτῷ] Τούτῳ δ᾽ αὐτῷ, 
τῷ Μέντορι, ἐῴκει ὃ θεός. Ῥα]. ὅς 5. Με- 
τὰ τὸ θαυμάζω στικτέον πρὸς τὴν ἔμφα- 
σιν. Ῥᾳὶ. όςο. Μνηστῆρες] Τοὺς μνη- 

στῆρας δὲ οἱ δύο ἀρχηγοὶ ὅ,τε ᾿Αντίνοος 
καὶ Ἑὐρύμαχος κατέπαυσαν τῶν ἀγώνων 
ἐξ ὧν ἐτέρποντο. εἶτα ἄμυδις καὶ ὁμοῦ 

αὐτοὶ οἱ ἀρχηγοὶ καὶ οἱ λοιποὶ μνηστῆρες 
ἐκάθισαν. Β. Αμυδις] Ψιλωτέον τὸ 
ἄμυδις. δῆλον κἀκ τῆς συναλοιφῆς, ΟΣ 

τ᾽ ἄμυδις κονίης (1]. ν΄. 346.). Ω. Ῥαὶ. 
66ι:. ᾿Αχνύμενος]Ὶ Ἔκ τῆς Ἰλιάδος (α΄. 
103.) μετηνέχθησαν δεόντως οἱ στίχοι. 
ῷ. Μένεος δέ] Ὅρα τὴν ἀναισχυν- ᾿ 
τίαν. σχετλιάζει γὰρ καὶ ὀργίζεται, ὡς 
δεινὰ πεπονθὼς, ἄλλῳ οὐδενὶ ἔχων ἐγκα- 
λεῖν ἢ τῇ ἑαυτοῦ ῥαθυμίᾳ. Ὁ. Ῥαὶ. 
᾿Αμφιμέλαιναι) Αἱ ἐν βάθει κείμεναι, ἢ 

ΒΕΤΤΜ. 
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πίμπλαντ, ὄσσε" "δέ οἱ πυρὶ λαμπετόωντι εἰκτήν᾽ 

Ὼ, πόποι, ή μέγω ἔργον ὑπερφιάλως ἐτελέσθη, 

Τηλεμάχῳ ὁδὸς ἥδε" φάμεν. δέ οἱ οὐ τελέεσθαι. 

ἐκ τόσσων δ᾽ ἀέκητι νέος παῖς οἴχετωι αὕτως, δός 

γα ἐρυσσάμενος, κρίνας τ᾽ ἀνὰ δῆμον ὦ ἀρίστους. 

ἄρξει καὶ προτέρω κακὸν ἔμμεναι" ἀλλά οἱ αὐτῷ 

Ζεὺς ὀλέσειε βίην, πρὶν ἡμῖν πήμω φυτεῦσωι. 

662. ἔοι. ξεξίκτην. 
666. ξερυσσάμενος. 

αἱ ἀμφοτέρωθεν μελανωθεῖσαι τῷ καπνῷ 
- - " 7ὔ 

τοῦ θυμοῦ. ΕΒ. 662. Οσσε δέ οἱ πυρὶ 
Ἀ 5 4 

λαμπετόωννι] Οἱ μὲν οὖν φασιν, ὥσπερ 
Θ᾽ κα - -“ Ὁ “«ς.Ω4ἷΝροο Ἀ 5» Ν ἀπὸ τοῦ θῆρε τοὺ δυϊκοὺ κατὰ ἀποβολὴν 
τοῦ ε τὸ ἑνικὸν γίνεται θήρ, οὕτως ἀπὸ 

τοῦ ὕσσε τὸ ἑνικόν ἐστιν ὅσσ διὰ δύο σσ. 
ἐλέγχονται δέ. οὐ γὰρ ἐπὶ πάντων τοῦτο 
γίνεται. ἰδοὺ γὰρ ἀπὸ τοῦ ὃμῶε οὐ γίνε- 
ται τὸ ἑνικὸν δμώ, οὐδὲ ἀπὸ τοῦ ὕφῶτε, φώτ. 

οὕτως οὖν οὐδὲ ἀπὸ τοῦ ὄσσε, ὅσσ. ἢ 
δὲ αἰτία ἐστὶν αὕτη. ἐπεὶ τὸ Ρ καὶ τὸ ν 
κατά γε τὸ πλεῖστον τῶν ἀμεταπτώτων 
ἦν, προσεβλήθη τῷ θήρ καὶ τῷ χήν τὸ ε, 
καὶ δυϊκὸν γέγονεν. οὐδέποτε εὕροις τοῦτο 

"Ὁ" 3 πο  ν ας, Ὁ Ν “ συμβαῖνον ἐφ᾽ ὧν ἔσχωτον ἦν τὸ σ. τῷ 
΄ “ γὰρ κρής εἰ προστεθείη τὸ ε, δυϊκὸν οὐκ 

᾿ ων - 

ὧν γένοιτο κρῆσσε, οὐδὲ τῷ χρώς καὶ 
- “ὧ΄ , 

παῖς. οὕτως οὐδὲ τῷ ὕσσ. 
, . 

ἀδυνατόν ἐστιν συλλαβὴν μίαν εἰς δύο σσ 
΄ 3) διό ΘΔ » Ξ᾿ ᾿᾿ 6: λήγειν, οὔτε μὴν δύναται ὃς εἶναι δι᾽ ἑνὸς 

σ. τῶν γὰρ εἰς ος ληγόντων τὰ δυϊκὰ εἰς 
΄ ε 7, ν ἀν ἢ Ἶ τὧὖ ΕἸ κῃ ὦ λήγει, ῥητέον οὖν ὅτι τὸ ὅσσε οὐκ ἔστιν 

ἃ “ 

ἀρσενικὸν δυϊκόν" φησὶ γὰρ ὅ ποιητὴς, 
Τὼ δέ οἱ ὅσσε ἸΠοσσὶν αἱματόεντα χαμαὶ 

πέσον (1]. ν΄. 616.), οὐχ αἱμωτόεντες. 
οὐδετέρων οὖν ληπτέον εὐθεῖαν, καὶ ἔσται 

δα. ΑΨ'' ε “ ,ὔ -“ 
τὸ ὕσσος ὡς ἕρκος, βέλος, τεῖχος" καὶ 
δὴ πληθυντικὸν κατὰ ᾿Αθηναίους μὲν, 
ἕρκη, βέλη, τείχη; κατὰ δὲ τοὺς Ἴωνας, 
ἕρκεα, βέλεα, τείχεα' καὶ δῆλον ὅτι καὶ ὕσ- 
σεα. τῶν δὲ εἰς α πληθυντικῶν οὐδετέρων 

[ἡ Ν Ν 

ὅτι δὲ καὶ 

τὰ δυϊκὰ εἰς ε τελευτᾷ, ἢ ὄμματα ὕμματε, 
γράμματα γράμματε. καὶ ᾿Αριστοφάνης 

1 ΒΟΥ, πρρενεκσέον ῃἰς οἵ δὰ 691. ρ, 

66 3: έργον. 
668. ἡμῖν πῆμα φυτεῦσαι] ἥβης μέτρον ἱκέσθαι Ἡ. 

664. 667. βοι. 66ς-. ἀξέκητι. 

ἐν Πλούτω (454.), Γρύζειν. δὲ καὶ τολ- 
μὉ ὦ καθάρματε ; σαφὲς οὖν ὅτι καὶ 
τείχεε λέξουσ, δυϊκῶς καὶ ὕσσεε, εἶτα 
κατὰ ἀφαίρεσιν τοῦ τελικοῦ ε ὕσσε ἐγέ- 
νετο. , Ραᾳ]. 6ό64. Τινὲς, φαμὲν δέ 
μιν, κακῶς. Ῥα]. ΗΑ1]. 66. Ἔκ τόσ- 
σων}] Τινὲς (ΡΑ]. Οἱ πλείους ὡς) δύδ 
μέρη τοῦ 

ὀξείαις, ὡς τὸ Τοίῃ δ᾽ ἀμφὶ γυναικί (1. 

γ΄. 157. νἱ4. 56}ο]. ὡς εἱ Ηργη- 
τὴ δα 1]. ὡ΄. 15.). ὁ 
τῆς περισπωμένως κατ᾽ ἘΜῈ (516 
αἴθγα. 604,). Ω. ῬΑ]. οἵ ἢϊς 1ηΐρῦ 
᾿Π685 ΡΙΓΘίρογθα: διχῶς, τόσσων δέ, 

καὶ τοσσῶνδε. Αλλως.. Ἔκ τόσσων 

δέ, ταῦτα ἀφ᾽ ἑτέρας ἀρχῆς πρόσενε- 

κτέον 1 μετὰ ἤθους καὶ ἐρωτήσεως, μᾶλλον 
γὰρ οὕτως ἐμφαίνει τὴν ἀγανάκτησιν. 
τὸ ἑξῆς οὕτως, ἐκ τόσσων δ᾽ ἀέκητι οἵ- 
χεται. τὸ δὲ ἀέκητι ἐπὶ τῆς προαιρέ- 
σεως αὐτῶν κεῖται. Ῥα]. Ο. 667. 

[Δρξει] ᾿Ισχυρυποιήθη ὃ Τηλέμαχος καὶ 
εἰς τὸ μετὰ ταῦτα κακὸν ἐπενεγκεέῖξ 
ἡμᾶς. Ἐ. Αλλως, Οἷον προκακώσεῃ 
ἡμᾶς. οἱ δὲ ὅ ἄνομᾶ, ἀπὸ εὐθείας τῆς ἄρ- 
εις, ὕ ἵν 7 ἀπὸ ταύτης τῆς ἀρχῆς χεῖρον 
ἡμᾶς ἐργάσεται. Ε;. Ο. ναϊρ. ῬαΙ. 

ἴλρξει καὶ προτέρω] Τὸ γενόμενον (ΡαΙ. 
γινόμενον) καὶ προσωτέρω προκόψει ὥστε 
κακὸν εἶναι. τὸ δὲ προτέρω ἀντὶ τοῦ ἐπὶ 
πλέον, προσωτέρω, ἐκβολῇ τοῦ σω. Β. 

Ω. εὖ 5ἰς ἔδεσε" Ῥὰ]. 668. Πρὶν ἥβης 
ἔτρον ἱκέσθαι, αἱ ᾿Αριστάρχου. αἱ δὲ μετρ Χ 

λόγου ἀνέγνωσαν ἐν δυσὶν 

᾿Ασκαλωνΐ- 

τός. ΜΙ. ποῖ. δα ε΄. 225. ΒΌΤΤΜ. 



[18.ν. 

5. κ») 3 ἃ 7 

αὐτίκ ἐπειτ᾽ ἀνστάντες 

' ύθων, 

660. ἐξείκοσ᾽.. 657. ἔοι ἔξειπε. 

ἃρίηδο βουροῖ Η. ῬΟΗ 5. 
γήσειαν δειπνήσαιτε Ἡ.. 

οινότεραι, πρὶν ἡμῖν πῆμα γενέσθαι. 
ἡ. δὴ], ὁγ1. Ἔν πορθμῷ] Τῷ δια- 
τεράσματι ( ]ρ. Τῷ διὰ περάματος) 
ᾧ στενῷ τόπῳ. πορθμὸς γὰρ λέγεται 

" στενὴ θάλασσα. Ἐ). Ο. ν]ρ. Σά- 
ιοιό τε] Ὅτ, τὴν Σάμην Σάμον εἶπεν. 
στι δὲ Σάμος ᾿Ιωνίας, Σάμος Θράκης, 
'άμος Κεφαληνίας. Β. Ε. 672. Ἔπι- 
᾿μυγερῶς] Ὅπως ἐπὶ κακῷ τῷ ἑαυτοῦ, 
ἱπόνως, ἀθλίως, χαλεπῶς, ἀπὸ τοῦ 

'μύχω. παρέλκει δὲ ἡ ἐπί. Β. Ε΄. 
)7γ3. Οὐδεμία ἀντιλογία πρὸς τὸ δυσ- 
Ἰχείριστον ἢ ἄδικον. ἀλλ᾽ ὁ μὲν ἀπερι- 

κέπτως εἰσηγήσατο, οἱ δὲ ἑτοίμως δέ- 
Ὅνται. ᾿μ]. 6γ5. Πάθος κινεῖ τῇ 
ἡνελόπῃ τὸ ἐπεισόδιον, ὅταν τὸν ᾽Οδυσ.- 
ἕα θρηνοῦσα τὴν ἐπὶ τῷ παιδὶ ἀγωνίαν 
ροσλάβῃ. Ῥα]. 6γό. Βυσσοδόμευον 
ὑμηχανῶντο, κρυφίως συνεβουλεύοντο, 
ς βάθος ἔκρυπτον, ἤτοι ἐν τῷ μυχῷ τῆς 

ΟΔΥΣΣΕΙΑΣ Δ. 669----6ϑς. 

4 δ. 2 ἧς Ψ ἐ 27 
Οὐδ ἄρω Πηνελόπειω πολὺν χρόνον ἡεν ὠπυστος 
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ἀλλ᾽ ἄγε μοι δότε νήω θοὴν καὶ εἴκοσ᾽ ἑταίρους, 

ὑφρα μιν αὐτὸν ἰόντω λοχήσομωι, ἠδὲ φυλάξω, 
ἵν πορθμῷ ᾿Ιβάκης τε Σάμοιό τε παιπαλοέσσης" 
ὡς ἂν ἐπισμυγερῶς ναυτίλλετωι εἵνεκα πατρός. 
᾿ Ὡς ἔφαθ οἱ δ᾽ ἄρω πάντες ἐπήνεον, ἠδ᾽ ἐκέλευον' 

ό6γ7ο 

ἃ ἕν ΟΝ Ν δά Ὰ υ οὺς μινηστήρες εν φρεσὶ βυσσο ὀμευον" 
ἤρυξ γάρ οἱ ἔειπε Μέδων, ὃς ἐπεύθετο βουλὰς, 

αὐλής ἐκτὸς ἐών" οἱ δ᾽ ἔνδοθ, μητιν ὕφαινον. 
3η δ᾽ ἴμεν ἀγγελέων διὼ δώμωτα Πηνελοπείη" 
τὸν δὲ κατ᾽ οὐδοῦ βάντα προσηύδω Πηνελόπεια: 
 Κήριξ, τίπτε δέ σε πρόεσαν μνηστῆρες ἀγαυοί; 
1 εἰπέμεναι διμιωῆσιν ᾿Οδυσσῆος θείοιο 
ἤγων παύσασθαι, σφίσι δ᾽ αὐτοῖς δαῖτα πένεσθαι; 
μἢ μνηστεύσαντες, μηδ᾽ ἄλλοθ᾽ ὁμιλήσαντες, 
'στατώ καὶ πύματω νῦν ἐνθάδε δειπνήσειαν, 

ἔβων δόμον εἰς Οδυσῆος. 

όγς 

όϑ8ο 

ὃς 

όϑο. ΟΠ ΪΒ511ΠῚ ΓΘΡΟΒΙ[αγι5, Ποΐδ5 
ἐν γ. ΨΘΥΒΙθιι8 670. 68:1. ργβχιῦ, ἀθίηθ 68ο. ἴῃ ἴπιο ΡΓΟΧΙΠΘ ΒΘ ΘΠ 5 

682. ἢ ξειπεῖν. 683. βέργων. όδὃς. δει- 

αὐτῶν διανοίας διενοοῦντο, Β. Ε΄. Ο. 
677. Μέδων] Οὗτος ἐδούλευε τοῖς μνη- 
στῆρσιν ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον ἵνα τὰς βου- 
λὰς αὐτῶν διαγγέλῃ τῇ Πηνελοπείῃ. 
ἄλλως τε δὴ καὶ τὰ πρὸς ζωὴν πραγμα- 
τευόμενος ἐποίει τοῦτο. διὸ οὐδὲ ἀπεκτάν- 
θη σὺν αὐτοῖς. Ἐ. ἩΠλάττει ὃ Ὅμηρος 
ὅτι ἔξωθεν τῆς αὐλῆς ὧν ὁ Μέδων ἤκουε 
τὴν ἐπιβουλὴν τῶν μνηστήρων, ἔνδοθεν 
ἐκείνων ὄντων. Β. 6η8. Αὐλῆῇς ἐκτὸς 
ἐών) Σημειοῦνταί τινες πρὸς τὸ περὶ τῆς 
᾽Οδυσσέως οἰκήσεως. ῬΑ]. 679. Πηνε- 
λοπείῃ} ᾿Ιωνικόν. ((οά. ΕΣ. αἰ νἱά6- 
ἴυΓ; νἱά. 434. δ ΔΙῚ βἰπ}}18}. 
682. Ἦ εἰπέμεναι] Σημειοῦνται διὰ τὴν 
ἐν τῷ μέτρῳ συνίζησιν. ῬᾺ]. 685. Ἐγὼ 
(5!ς) παυσασθαι] Περιπαθὲς τὸ δυσχε- 
ραίνειν ἐπὶ τῇ ἀσωτία αὐτῶν καὶ βίᾳ 
τοῦ παιδός. Ῥλ]. όϑς. Ὅτι τὰ ἰσο- 
δυναμοῦντα παράλληλα τέθεικεν, ὕστα- 
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οὶ θάμ᾽ ἀγειρόμενοι βίοτον κατωκείρετε πολλὸν, 

κτῆσιν Τηλεμάχοιο δαΐφρονος" οὐδέ τι πατρῶν 
ὑμετέρων τὸ πρόσθεν ἀκούετε, παῖδες ἐόντες, 

οἷος Ὀδυσσεὺς ἔσκε μεθ᾽ ὑμετέροισι τοκεῦσιν, 
7, ἃς Ἀδω ᾽ 7 7 ΕῚ Ν 

οὐτε τιγῷ ῥέξας ἐξαίσιον, οὔτε τί εἰπὼν 6ο. 

ἐν δήμω" ητ᾽ ἐστὶ δίκη θείων βωσιλήων" 

ἄλλον κ᾽ ἐχβωΐρησι (βροτῶν, ἄλλον κε φιλοίη. 

κεῖνος δ᾽ οὔποτε πάμπαν ἀτάσθωλον ἄνδρω εώργει" 

ἀλλ᾽ ὁ μὲν ὑμέτερος θυμὸς καὶ ἀεικέω ἔργω 
7) 3.5 Ψ 7 ι Ἧ 7 » 

αίνεται, οὐδέ τίς ἐστι χάρις μετόπισθ᾽ εὐεργέων. 
» "νῷ 

όο: 

Ν ᾽ Ἵ ΄ » 

Τὴν δ᾽ αὖτε σροσεεισπε Μέδων, πεπνυμέενώ εἰδώς" 
ἊΝ ᾿ς ῪἿΝς 7 7 “) Ν Ε 

αἱ γὰρ δὴ, βασίλεια, τόδε πλέιστον κωκὸν εἰη" 
» ᾿ς ἃς ΔΌΣ Α 3 2 

ἀλλὼ πολὺ μέϊζόν τε καὶ ἀργωλεώτερον ὥλλο 
ἊΨ" Ψ δ Ὺ τ 

μνήστηρες φράζονται, ὃ μὴ τελέσειε Κρονίων" 
τ ᾿ς 7 9. Ὁ» 2: δὰ 

Τηλεμώχον μεμώωσι κωτωκτωμεν ὀξέ! χώλκῳ, 70 

“7 ἦ - « 5.ἃ Ἂ ἢ ὃς Ν 32 Ἂ, 

οἴκωδε νεισσομύξνον 0 δ ἔβη μβέετῶ σοτρος οὐ ουήν 

686. οἱ θάμ᾽ οἵ θ᾽ ἄμ 

6ρο. Βειπών. 693. βεξώργει. 
696. προσέξειπε. ξειδώς. 

686. Οἱ θάμα, 

καὶ, οἱ θαμά, ὃ καὶ ἄμεινον, ὡς καλά. 

Ῥᾳὶ]. κΚατακείρετε] Καταναλίσκετε, 

καταδαπανᾶτε. Ἐ). Βώοτον] Γράφεται; 

βρωτόν, ἤγουν τροφήν. ἘΣ. 6δη. Κτὴ- 

σιν Τηλεμάχοιο] Περιπαθῶς ἄγαν οὐκ 

ἔφη Ὀδυσσέως ἀλλὰ Τηλεμάχου. μεῖς 

ζον γὰρ φαίνεται τὸ πάθος ὅταν καὶ περὶ 

ψυχὴν ἐπιβουλευόμενον τοῦτον αἴσθηται 

ἥτις οὐδὲ τῆς κτήσεως ἀνέχεται. ὦ. 

Ῥα]. ὅρο. Ἐξαίσιον) Ἔξω τοῦ καθ- 

ἥκοντος, ἀπὸ τοῦ αἴσιον τὸ ἁρμόδιον. ΘΒ. 

Τὸ ἔξω τοῦ καθήκοντος, ἔξω αἴσης, ὅ 

ἐστιν ἄδικον. Ῥα]. ὅρι. Ἔν δήμῳ] 

Τουτέστι ἐκ τοῦ δήμου κακολογήσας τι- 

νάς. Ἐ;. Βέλτιον τὸ, ἐν δήμῳ, τοῖς ἄνω 

προσδίδοσθαι. Τὸ δὲ ἐχθαίρῃσιν ἀντὶ 

τοῦ ἐχθαίροι (5ῖς Ῥαὶ., ἐχθαίρῃ Με- 

410].), πρὸς τὸ (Μ6αιο!. καὶ τὸ), ᾿Ιχθὺς 
7 

(Ρα]. ἐχθῦς) ὕς κε φάγῃσι (Π. φ. 

τὰ καὶ πύματα. Ραὶ. 

οἵ οἱ θαμὰ ρτο ν. 1. Η. 
694. ἀξεικέα βέργα. 

697. αἱ] εἰ Η. 

687. δαξίφρονο, 
605. εὐξεργέω: 

701. βοίκαδε. 

127.) ἀντὶ τοῦ φάγοι. ῬΑ]. Β- ἘΞ 6 

Ἥτ᾽ ἐστὶ δίκη] “Ὥσπερ τρόπος ἐστὶ τὰ 

βασιλέων τὸ ἄλλον μὲν μισεῖν, ἄλλον ὃ 

φιλεῖν. Καὶ ἄλλως. Γνωμικὸς ὃ στὶ 

χοὸς περὶ τῶν βασιλέων λεγόμενος, ὅ 

τοὺς μὲν μισοῦσιν, οὺς δὲ φιλοῦσιν" ὅπε 

οὐ προσῆν ᾿Οδυσσεῖ. καὶ αὐτὸν οὖν κα' 

ἰδίαν προσενεκτέον τὸν στίχον. ῬΑ]. ( 

Τινὲς τὸ μηδὲν ἐξαίσιον δρᾶν. ἀλλ᾽ οὗ 

ἁρμόσει ταύτῃ τῇ ἀποδόσει τὰ ἐπιφε 

μενα. ῬΑ]. 697. Εἰ γὰρ δὴ βασ 

λεια] Δαιμονίως ἔχει τὰ τῆς διαθέσεω 

ἡ μὲν γὰρ καὶ ἐπὶ τοῖς μετρίοις χον 

παίνει, ὁ δὲ εὔχεται μὴ δέχεσθαι ἄλλ 

ἐπίτασιν τὸ τόλμημα τῶν μνηστήρω 

Ω. Ῥαᾳ]. Τινὲς, αἱ γὰρ δή. Ω. Ηαΐ 

ῬᾺ]. ὄφρ. Τάχιστα ὅλα ἐξήνεγκ 

λέγει γὰρ τὰ φαῦλα συντόμως. Ῥᾶ 

μἷἰς εὖ δὰ 727. 701. Νεισόμενο 

Τὸ νείσω ποτὲ μὲν διὰ διφθόγγου γράφ 

τ Ησος βοβοϊταπι ἐπ οοαϊοα ἀρρίοίμμι οδί γουϑιὶ 693. 868 νἱάοίαν χοίογθμάσπι 68 

Δᾶμις δα νοῦρὰ ἥτ᾽ ἐστὶ δίκη. ΒΟΌΟΤΊΤΜ. 
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- 

ΝΠ ν»» 

702. δίξαν. 

'ο6. δὴ ξεπέεσσιν. προσέξειπε. 
Θγαϑιι ΗἩ. 10. ἑξοῦ. 

αι, ποτὲ δὲ διὰ τοῦ ι. γίνονται δὲ καὶ 
βότερα οὕτω. νέω τὸ πορεύομαι πρω- 

ὀτυπὸν θέμα. ὁ μέλλων νέσω, καὶ ἐπεν- 
ἔσει τοῦ ι νείσω, καὶ ἐκβολῇ τοῦ ε καὶ 
ροσθέσει τοῦ ι νίσω. θεματοποιεῖται δὲ 
τὸς ὁ μέλλων ποτὲ μὲν διφθογγογρα- 
υύμιενος, ποτὲ δὲ ἰωτογραφούμενος, καὶ 
εἰ τὴν κίνησιν εἰς ἐνεστῶτα παθητι- 

ὃν, ὡς ἐνταῦθα, οἴκαδε νεισόμενον. Β. 
ἰισσόμενον) ᾿Επανερχόμενον. ἀπὸ τοῦ 

" τὸ πορεύομαι. Ἐ. 702. ᾿Ἢγαθέην] 
Ριανὸς, ἠμαθίην, γράφει. Ηα1]. Ῥαὶ. 
ὃς Λακεδαίμονα] Οὐδὲ ἐνταῦθα! ἡ Κρή- 
ἢ, οὐδὲ ᾿Ιδομενεὺς ονομάζεται. Ῥα!. 
Ἴω]. (νἱά. ῬΟΉΒ. τὰ α΄. 93.) 
Ὁ4. ᾿Αμφασίη] ᾿Αφασίη. τὸ δὲ μ πε- 
'σσόν. ἢ. ΟἿ, Ψυϊν. γος. Ἔσχε- 
9] Αἱ ᾿Αριστάρχου, ἔσκετο, ἀντὶ τοῦ 
γένετο (το. ΡΟΗΒ. οχ Ἠδη]).. 
ελοῖοι γάρ εἰσιν οἱ γράφοντες, ἔσχετο. 
Ὁ]. ῷ. γοϑ. Αϑ᾿ ἁλὸς ἵπποι) Λεί- 

ΟΣ. 1. 

ΟΔΥΣΣΕΙΑΣ Δ, γο:---718. 

«“ . ἢ» . Ε ἐνν 8 2 ω 7 
γώ μηδ ονομν αὐτοῦ εν ἀνθρώποισι λίπήτοι; 

[ ὉΝ  .9 7 " “9, ΄ ΄ 5» ἰαβ Τὴν δ᾽ ἡμείβετ᾽ ἔπειτα Μέδων, πεπνυμένα εἰδώς 
Ϊ 3 “Δ » Ὧι ΚΕ ΕῚ , "᾿ 

ὐὖκ οἶδ᾽, εἴ τίς μιν θεὸς ὠρορεν, ἤὲ καὶ αὐτοῦ 

704. ἀμφασίη)] ἀφρασίη Υ. 

711. βειδώς. 
717. Ροῖκον. 

177 
Γ ᾽ ΄ δ δὰ 9 »“ 

᾿ς Πύλον ἡγαβέην, ηδ᾽ ἐς Λακεδαίΐμονω δῖαν. 

Ὡς φάτο' τῆς δ᾽ αὐτοῦ λύτο γούνωτα καὶ φίλον ἡτορ᾽ 
ΔΑ “( . 7 ᾽ »» Ψ ᾿, Ψ ἂν 

ἣν δέ μιν ἀμφασίη ἐπέων λάβε: τὼ δὲ οἱ ὄσσε 

ἤ ὡκρυόφιν πλῆσθεν, θαλερὴ δέ οἱ ἔσχετο φωνή. 

ψὲ δὲ δή μιν ἔπεσσιν ὠμειβομένη προσέειπε: 
΄ »“ῸὋ“ " ᾿ “ ͵ Ν 

Κήρυξ, τίπτε δέ μοι παῖς οἴχεται; οὐδὲ τί μὲν χρεὼ 

ων ὠκυπόρων εἐπιβαινέμεν, αἹθ᾽ ἁλὸς ἵπποι 
᾽ Ψ Ν 5. ἢ 

ἐνδράσι γίγνοντωι, περόωσι δὲ πουλὺν ἐφ᾽ ὑγρήν. 

Ἷ ὠτρὸς ἑοῦ ἢ νόστον, ἢ ὅντινα, πότμον ἐπέσπεν. 

Ἃς ἄρω φωνήσως ἀπέβη κατὰ δῶμ᾽ Οδυσῆος. 
Ἧ “- “Δ΄ ᾽ η Ψ 3  “ν 

ἣν δ᾽ ἄχος ὠμφεχύθη θυμοφθόρον, οὐδ ῶρ ετ εἐτλήη 
͵7 ΕἸ ΄ »“ ἊΝ “ ΄ ν΄ 

ἰῴρω εφέζεσθαι, πολλων κατα οἶκον εὐντων᾽ 

λ΄ ἄρ᾽ ἐπ᾽ οὐδοῦ ἵζε πολυκμήτου θωλάμοιο, 

705 

ῃ 1ο 

718 

10. ξεπέων. βοι. 705. οι. 

712. βοῖδ. 714. ΡΥ 

πει τὸ ὡς, ὡς κὰν τῷ, Τηλεμάχου ἑτάρω 

τε κασιγνήτω τε (φ΄. 216.). Ἡμάρ- 
τηται, διότι ἐν τῷ παθητικῷ οὐ κρατεῖ 
τοῦ λόγου. ἀλλ᾽ ἔοικεν ὁ ποιητὴς κεχρῆ- 
σθαι ποιητικῇ ὁρμῇ οὐ λογιζόμενος τὸ 
πρέπον τοῦ προσώπου. Ῥᾳ]. ῷ. 709. 
Περόωσι δὲ πουλύν] Οἱ ἀρχαῖοι, ὃ πολύς, 

καὶ, ἥ πολύς, ἔγραφον, ὡς ὁ ἡμαθόεις καὶ 
ἡ ἡμαθύόεις καὶ τὰ ἄλλα. ἢ. Ἔν σχή- 
ματι εἴρηται ὡς θερμὸς ἀϊτμή. Ῥαὶ. 
712. Οὐκ οἶδ᾽ εἴ τίς μιν] Ἤ τίς μιν, 
᾿Αρίσταρχος διὰ τοῦ ἡ (πο. Ῥ. οχ 
Η81].). καὶ γίνεται ἡ στιγμὴ ἀμφίβο- 
λος. εἰ μὲν γὰρ διαζευκτικὸς εἴη, στι- 

κτέον πρὸ αὐτοῦ καὶ βαρυντέον τὸν ἕπο- 
μενον. εἰ δὲ ἀντὶ τοῦ συναπτικοῦ κέοιτο 
τοῦ εἰ, βραχὺ διασταλτέον πρὸ αὐτοῦ. 
ῬΡα]. Ω. γιϑ. Πολυκμήτου] Τοῦ μετὰ 
πολλοῦ καμάτου κατασκευασθέντος, ἢ 

ἐν ᾧ πολλὰ ἔκαμον οἱ κατασκευάσαντες. 
Β. Ε. ῷ. Οὐ κατὰ τὸ ἐπίθετον. ἀλλ᾽ 

Αὰ 
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οἴκτρ' ὀλοφυρομένη" περὶ δὲ δμωαὶ μινύριζον 

πᾶσαι, ὅσωι κατὰ δώματ᾽ ἔσων νέαι δὲ παλαιαί: 72. 

τῆς ἀδινὸν γοόωσα μετηύδα Πηνελόπεια" 

Κλύτε, φίλαι, πέρι γόρ μοι Ὀλύμπιοι ἄλγε ἔδωκαν 

εκ πασέων, ὅσσα! μοι ὄμου τράφεν ἠδ᾽ ἐγένοντο" 

ἣ πρὶν μὲν πόσιν ἐσθλὸν ἀπώλεσα θυμολέοντα, 

παντοίης ἀρετῆσι κεκασμένον εν Δαναοισιν, 

ἐσθλὸν, τοῦ κλέος εὐρὺ καθ Ἑλλάδα καὶ μέσον ἼΑργος. 

νὺν δ᾽ αὖ ποιὸ ἀγαπητὸν ἀνηρείψναντο θύελλαι 

ὠκλέω ἐκ μεγάρων, οὐδ᾽ ὁρμηθέντος ὁ ὥκουσω. 

σχέτλιωι, οὐδ᾽ ὑμεις περ ενὶ φρεσὶ θέσθε ἑκάστη 

εκ λεχέων μ ἀνεγείρωι, ἐπιστάμενωι σάφα θυμῷ, 

ὁππότ᾽ ἐκεῖνος ἔβη κοίλην ἐπὶ νήω μέλωινων. 

εἰ γὰρ ἐγὼ πυθόμην ταύτην ὁδὸν ὁρμνωίνοντω, 

72 

73 

722. ᾿λύμπιοι ἄ. ἔδωκαν] ὀλύμπιός 4 
746. πο. 15 Ἰπο] αάτ ΥΥ, 7. ἃ 

720. ξεκάστη. 730. σάφα 

721. τῆς] τήνδ᾽ Ν. τῆς δ᾽ ὟΥ'. 

ἔδωκεν Η. Ὀλύμπιος ὁ ἄ. ἔδωκεν ὟΥ. 
ἡρείψαντο θύελλαι] ἀποκτεῖναι μαιμέασιν Ἡ. 
μάλα Ἡ. 

οὕτω λέγει, καὶ Ἕλληνας τοὺς ἐκεῖθε 

9. ἨδΔι]. Καθ᾿ Ἑλλάδα καὶ μέσ 

ἴΑργος] Θεσσαλίαν καὶ Πελοπόννησι 

Β. γ27. ᾿Αποκτεῖναι μεμάασιν) Γρε 

ἔχει τὴν ἀναφορὰν πρὸς τὰ ἔργα τοῦ κα- 
τασκευάσαντος αὐτὲν ᾽Οδυσσέως (να. 
ψ΄. 192.). Ῥα]. 719. Μινύριζον] 
Ποία λέξις ; ἡσύχως ἔκλαιον καὶ μικρῶς. 

μινυὸν γὰρ τὸ μικρόν. Ἐ. Ω. 720. φεται, ἀνηρείψαντο θύελλαι, καὶ ἄλλ 

Πᾶσαι ὅσαι] Ακρως τῇ διαθέσει. ὑπ- δὲ πολλαὶ οὕτως. διὰ τὸ αἰφνίδιον γι 

έγραψε γὰρ τὴν μέν εἰς τοὔδαφος, τὰς δὲ 
περιεστῶσας μετὰ δακρύων. Ῥαϊ υἱῶι 

721. ᾿Αδινόν] Τὸ μάλα οἰκτρόν. γίνεται 

δὲ ἐκ τοῦ ἄδην ὃ σημαίνει τὸ δαψιλῶς. 
Ἀ ΕῚ ᾿ Ά Ἀ Ν ,ὔ 

καὶ ἀδινὸν τὸ συχνὸν καὶ πυκνόν. Ἐ.. 

722. Κλῦτε φίλα] Φίλας καλεῖ τὰς 

θεραπαίνας οἰκείως τῇ παρούσῃ περιστά- 

σει. τοιοῦτοι γὰρ οἱ δυστυχοῦντες κατῶ- 
,, ΕῚ ͵ὔ 5 

βαίνοντες εἰς ταπείνωσιν (ῬᾺ]. εἰς τα- 
Ἁ δ ΚΝ -, ΘᾺ » ͵΄ 5 ὔ 

πεινὸν, ἀπὸ τοῦ ἰδίου ἀξιώματος ἐπαγό- 
7. ᾿᾽ 

μενοι εἰς ἔλεον). Ω, ῬᾺ]. 724. Βραχὺ 

διασταλτέον μετὰ τὸ θυμολέοντα, καὶ 
ῬΑ... Χχδ6. 

Ἔσθλὸν, τοῦ κλέος] Περιττὸς ὃ στίχος. 

γὰρ προεῖπεν, 

ἐσθλόν. καὶ οὐκ οἶδεν ὁ Ὅμηρος τὴν καθ᾽ 
ἡμᾶς Ἑλλάδα, ἀλλὰ τὴν Θεσσαλικὴν 

“ ,ὔ 

Δαναοῖσι, καὶ ἐσθλόν. 

Ν ὼ ἈΝ Ν ͵ 

καὶ Η πρὶν μὲν πόσιν 

καὶ ἀπροσφώνητον τῆς ἐξόδου, ὡς ἀπ 
λωλότα αὐτὸν θρηνεῖ. Ἐ;. Ω, Θύελλ 
καὶ ἄλλα δὲ πολλὰ οὕτως. διὰ γὰρ΄ 
αἰφνίδιον κ- τ. λ. Ῥα]. ᾿Ανηρείψαν 
θύελλαι. ἫἪ ΧΑΡΙΕΣΤΕΡΑ ΤΩ 
ΑΡΙΣΤΑΡΧΟΥ͂. καὶ ἄλλαι πολλαὶ ὁ 
τως. 816. σοπιροϑι! ϑοβο  αϑί 
(Ηα11.} πιθιιῦτα ααδ ἃπίθ αἰ βρθῦ 
δγηΐ. [ηΐθγ βηΐπὶ νϑυθᾶ, 41188 ΠΗ 
75 015. Π0τον]8 ΒΟΙΊΡΒΙ οὖ οϑίθγα ἔ 
τ5 Ἰηἰου͵δοοί ἰοχί5. ΡΟ 5, 72 
᾿Ακλέα] ᾿Αγνοούμιενον, ἄδοξον. Οὐ γ 
μόνον τὴν ἀπώλειαν ΟΝ ἀλὶ 

Ε.. Ω. Ρι 
730. Τὸ ἑξῆς, ἐπιστάμενωι σάφα θυ) 

ὁππότε κεῖνος ἔβη. Ρα]Ι. Μάλα] 1 
σάφα. Ἠδ1]. 732. ὋὉρμαίνοντα] Ἵ 

καὶ τὸν ἀκλεὴ θάνατον. Β. 
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»"»" 

ᾧ κε μάλ᾽ ἥ κεν ἔμεινε, καὶ ἐσσύμενός περ ὁδοῖο, 

᾿ κέ με τεθνηκυϊαν ἐ ἐνὶ μεγάροισιν ἔλειπεν. 

'λλά τις ὀτρηρὸς Δολίον καλέσειε γέροντω, 

ἡμώ᾽ ε ἐμὸν, ὃν Μο ἔδωκε πατὴρ ἔτι δεῦρο κιουσῇ, 

(οἱ μοι κήπον ἔχει πολυδένδρεον᾽ ὄφρω τάώχιστω 

λαέρτῃ τάδε πάντω παρεζόμενος. κωτωλέζη, 

᾿ δὴ πού τινώ κέϊνος ἐνὶ φρεσὶ μασιν ὑφήνας, 

ξελθῶν λωόισιν ὀδύρεται, οἱ μεμάασιν 

ν καὶ Ὀδυσσῆος φθῖσαι γόνον ἀντιθέοιο. 

Τὴν δ᾽ αὖτε προσέειπε φίλη τροφὸς Εὐρύκλεια" 

ύμφα φίλη, σὺ μὲν ἄρ με κωατάκτωνε νηλεῖ χώλκῷῳ, 

ἔω ἐν μεγάρῳ" μῦθον δέ τι οὐκ ἐπικεύσω" 

Ἰδὲ ε ἐγὼ τάδε πάντα" πόρον δέ οἱ, ὅσσ᾽ ἐκέλευσε, 

Ἴτον καὶ μέθυ ἡδύ" ἐμεῦ δ᾽ ἕλετο μέγαν ὅρκον, 

μὴ πρίν σοί ἐρέειν, πρὶν δωδεκάτην τε γενέσθαι, 

σ᾽ αὐτὴν ποθέσαι, καὶ ἀφορμηθέντος ἀκοῦσαι" 

ὡς ἂν μὴ κλαίουσα κατὰ χρόω κωλὸν ἰώπτης. 

749 

748 

756. ἔδωκε] δωκε οἵ οἰγουμηῆθχιιβ Βα ροτ 
740. λαβοῖσιν. 741. φθῖσαι)} φθίναι 

ἴῃ τηᾶγρ, φθεῖσαν ἔξω τοῦ ἑνὸς Η. 

744. τιῇ τοι Η. 745. ἐκέλευσε] ἐκέ- 

735. ὀτρηρὸς] ὀτρηρῶς Η. ὙΥ. 
υ ΘΥΆΒ115 Η, 738. Λαξβέρτῃ. 
ὃΧ ΘπιθηἋ, οἵ ΒΙΙΡΓΆΒΟΓ, διαφθεῖραι. 
0. Ρόν. 742. προσέξειπε. 
λεῦεν 7. 10. βήδε᾽. βοι. γ46. Ρηδύ. "47. βερέειν. γ48. ἀκοῦ- 
αι] πυθέσθαι μγῸ ν. 1. Υ. 

γὲς, ὁρμηθέντα, κακῶς. Ῥὰα]. ΗΔ]. μως. Ῥὰ]. μἰς εἴ δὰ ὅρῳ. 739. 

733. Τῷ κε μάλ᾽] ᾿Ενταῦθα ἀνακύπτε- 
ται (Θ.. ἀνέκυπτε) τοῦ Τηλεμάχου ἣ 
βόνοια λαθεῖν πειραθέντος τὴν μητέρα 

ἐπὶ τῇ ἐξόδῳ. ῬΔ]. ω. 735. ᾿Αλλά 
τις ὀτρηρός) Ὅρα τὸ εὔτακτον, μηδ ἐν 

τηλικούτῳ δεινῷ γενομένην ἀνεπιτηδείῳ 
ἔλῳ πρὸς τὸν Λαέρτην εἰρήσεσθαι 

(αἱ. δι. χρῆσθαι. ΤΙ ῬΑΙ. εἰρή- 
σᾶσθαι. ὅϑ0.. χρήσασθαι.) Ω. αὶ. 

Δραστικῶς, σπουδαίως ὃ. 

736. Ἔτι δεῦρο κιούσῃ] Παρ- 
ἕλκον τὸ ἔτι, τῇ (50Γ. τὸ) γὰρ κιρύσηῃ οὐ 
δέχεται αὐτό. Ἐ). 497: Τάχιστα ὅλα 
ἐξήνεγκε. λέγει γὰρ τὰ φαῦλα συντὸ- 

5 δὶς οἷ, ααὖὶ ἤδπὶ τόσοι. ἰΐα: 
ποῖ, δὰ δ΄. 130) ΒΟΌΤΊΜ. 

Μῆτιν ὑφήνας] ἘΠ τινα ἐξευρὼν μηχανὴν 

ἐκεῖνος, σύνεσιν, βουλὴν, γνώμην, τέχνην 

κατασκευάσας. Ἐ;. ΟἹ. νυΐϊσο. 74ο. 

Λαοῖσιν ὀδύρεται) Ἔν τοῖς μνηστῆρσι 
κλαύσει, καὶ οἰκτειρίσουσι (510) τοῦ μὴ 
κτεῖναι Τηλέμαχον. Β. 743: Νύμφα 
φίλη) Δεξιῶς οὐ ΠΣ πὰ τὸν ἔλεγχον 

οὐδὲ φθάνει. α (Ρα]. μιᾷ) δὲ τῇ 
μηνύσει καὶ αὐτὴν ΡΝ ἀέδίαν τοῦ ἀπολωλέ- 

ναι φησὶ διὰ τὸ πεισθῆναι τῷ Τηλεμά- 
χῳ. αἰτίαν δὲ τῆς σιωπῆς ὅρκον προβάλ- 
λεται. Ὁ. 5γ44. Ἢ ἔα ἐν μεγάρῳ] 
Τινὲς δασύνουσι τὸ ἡ ὡς ἄρθρον. τὸ δὲ ἔα 
ῥῆμα πρώτου προσώπου φασὶ, ἵν᾽ ἦ, ἥτις 

᾽ ; Ν Ἂ τ ἐὰν τ 
Ὁτρηρός} "Ἔνιοι, ὀτρηρῶς, δραστικὼξ» σαουδαίως. (Υἱά. 

Αἃῶἂ 2 



180 ΟΔΥΣΣΕΊΙΑΣ Δ. 75ο----γό7. 18. 1Υ- 

ὠλλ᾽ ὑδρηναμένη, καθαρὰ χροὶ εἴμα! ἑλούσω, 750 

εἰς ὑπερ ἀναβασα, σὺν ἀμφιπόλοισι γυναιξὶν, 

εὔχε ᾿Αθηναΐη, κούρη Διὸς αἰγιόχοιο" 

ἡ γάρ κέν μιν ἔπειτω καὶ ἐκ θανάτοιο σαώσει. 
μηδὲ γέροντω κάκου κεκοιζωμένον' οὐ γὰρ ὀΐω 
σάγχυ θεόὶς μωκάρεσσι γονὴν ̓ Αρκεισιάδδοιο 

ἔχθεσθ᾽" ὠλλ᾽ ἔτι πού τις ἐπέσσετωι, ὃς κεν ἔχησι 

διόμνωτώ, θ᾽ ὑψερεφέω καὶ ἀπόπροθι πίονως ἀγρούς. 

Ἃς φάτο: τῆς δ᾽ εὔνησε γόον, σιχέθε δ᾽ ὄσσε γόοιο. 

ἡ δ᾽ ὑδρηναμένη, καθαρὰ χροὶ εἰμα' ἑλοῦσω, 

εἰς ὕπερω ἀνέβαινε σὺν ἀμφιπόλοισι γυνωιξίν' 
εν δ᾽ ἔθετ᾽ οὐλοχύτας κωνέω, ἡρῶτο δ᾽ ᾿Αθήνη" 

Κλῦθί μοι, αἰγιόχοιο Διὼς τέκος, ὠτρυτῶνήη, 

εἴποτέ τοί πολύμητις ἐνὶ μεγάροισιν ᾿Οδυσσεὺς 
ἢ βὰς, ἢ ἢ ὁΐος κατὰ πίονω μηρί ἔκηε, 

τῶν γὺν μοι μνήσαι, κοΐ μοι φίλον υἱῶ σάωσον" 

μνηστῆρας δ᾽ ἀπάλαλκε κακῶς ὑπερηνορέοντας. 

Ἃςς εἰποῦσ᾽ ὀλόλυξε" θεὼ δέ οἱ ἔκλυεν ἀρῆς. 

755 

7γ6ο 

γός 

ιὉ. ξείμαθ᾽. 753. σαώσει] σαώσαι Η. . Ὗ. 
7 57: δώμωτά θ᾽ ὑψερεφέα] δώμαθ᾽ ὑψηρεφέα Η. 

γόι. ἠρῶτο] ἠράτο Υ͂. 64. ὅξιος. γ6γ. Ρειποῦσ᾽. 

750. χροὶ] χερὶ Ν. 
γ56. ἔχθεσθ᾽ ἄχθεσθ᾽ . 
750. βείμαθ᾽. 
οι. 

ἤμην ἐν τῷ οἴκῳ (Ὁ. μεγάρῳ). Ῥα]. Ω. 
75ο. Βραχὺ διασταλτέον εἰς τὸ ὑδρηνα- 
μένη, ἑλοῦσα, γυναιξὶ, πρὸς σαφέστερον. 
Ῥηϊ, ἘΣ, Εὔχε᾽] Οὐ παραβαΐνει 
μὴ δακρύειν" προτρεπο- 
μένη δὲ ἐπ᾽ εὐχὰς καταφεύγειν, ὅθεν λε- 
ληθότως παύει τὰ δάκρυα. Ῥὰ]. Ο. 
753. Ἢ γάρ κέν μιν] Δασυντέον τὸ ἢ, 

οὐ γὰρ πείσει" 

ἐστι γὰρ ἀντὶ ἀντωνυμίας τῆς αὐτῆς. 

Ῥᾳ]. Σαώσαι] Πρὸ τέλους ἡ ὀξεῖα. 
ἔστι γὰρ εὐκτικόν. Ῥα]. 754. Μὴ δὲ 
γέροντα] Οὐ θέλε: ὁ Ὅμηρος μηνύσαι 
τοῦτο τῷ Λαέρτῃ ὡς ἀπὸ τῆς Πηνελόπης. 
ἢ γὰρ οὐ πείθει τοὺς ᾿Ιθακησίους, καὶ 

ἔστι δυσχερὲς αὐτῷ μήπως βιάσωνται 
ἣ: Ζὶς οἱ ΄ Ε Ν Ν , 

αὐτὴν" ἢ πείθει αὐτοὺς, καὶ κωλύουσι 

ἐ Θογ, σπαρώινεῖ. 

τοὺς μνηστῆρας, καὶ τοῦτο ἀπὸ ἱστορίας 
οὐκ ἔστι τῷ μήρῳ. εἰ γὰρ συνεστά- 
λησαν οἱ μνηστῆρες, οὐκ ἄν ἀπεκτάνθη- 
σαν. Ἐ. 556. Οἴχεσθ᾽] Γράφεται;, 
ἄχθεσθ᾽. Ἔ. 757. Πώνας ἀγρούς] 

Τοὺς πιαίνοντας, ἤτοι λιπαροὺς καὶ πλου- 

σίους ποιοῦντας τοὺς ἀνθρώπους. Ἐὶ. Μαΐσ, 

γότ. Ἔν δ᾽ ἔθετ᾽ οὐλοχύτας] ᾿Αντὶ βω- 
μοὺ καθιέρωσε τῷ κανέῳ τὰς κριθάς. 
Ρα]. ᾧ, γό2. γ64. Τὸ δίστεχον τοῖς 
ἑξῆς συνάπτειν βέλτιον. ῬαΪ. "66. 

᾿Απάλαλκε] ᾿Απότρεψαι. λέγεται γὰρ 
πὸ δε; κακῶς, 

ὑπερηνορέοντας, κακῶς βουλευομένους περὶ 
τοῦ Τηλεμάχου. ΒΒ. 767. Ὀλόλυξε) 

᾿Ολοφυρτικὸν ἐφθέγξατο. τὸ δὲ ὀλόλυξεν 

αὕτη ᾿Αλαλκομιενηΐς. 

ΒΌΤΤΜ. 
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μνηστῆρες δ᾽ ὁμάδησαν ὦ ἀνὰ μέγαρα σκιόεντα" 

ὧδε δέ τις εἴπεσκε γέων ὑπερηνορεόντων᾽ 

Ἦ μάλω δὴ γάμον ἄμμι πολυμνήστη βασίλεια 

ἀρτύει' οὐδέ τι οἶδὲν, ὅ ὁ οἱ φόνος υἱ τέτυκται. 

Ἃς ἄρα τις εἴπεσκε τὼ δ᾽ οὐκ ἰσαν, ὡς ἐτέτυκτο. 

τόσιν δ᾽ ᾿Αντίνοος ἀγορήσατο κωὶ “μετέειπε: 
' “Ααἱιμόνιοι, μύθους μὲν ὑπερφιάλους ὠλέασθε 

πάντας ὁμῶς, μήπως τίς ἐπαγγείλησι καὶ εἴσω. 
ὠλλ᾽΄ ἄγε, σιγῇ τόϊον ἀναστάντες τελέωμεν, 

μῦθον, ὃ 0 δὴ καὶ πῶσιν ἐνὶ φρεσὶν ἥραρεν ἡμῖν. 

Ἃς εἰπὼν, ἐκρίνατ᾽ ἐείκοσι φῶτως ἀρίστους" 

βὰν δ᾽ ἰέναι ἐπὶ γηώ θοὴν καὶ θῖνα θαλάσσης. 

γήώ μὲν ἀρ πώμπρωτον ὡλὸς βένθοσδε ἔ Ἰδλλέμο 

ἐν δ ἱστόν τ᾽ ἐτίθεντο καὶ ἱστίω γηὶ μελαίνη" 

ἠρτύναντο δ᾽ δ᾽ ε ἐρετμὰ τροποὶς εν δερματίνοισι, 
πάντω κατὰ μόϊραν' ἀνώ θ᾽ ἱστία λεύκ᾽ ἐπέτασσαν. 
τεύχεω δὲ σφιν ἔνεικων ὑπέρθυμοι θερώποντες" 

770 

775 

7γ8ο 

γό6ο. ξείπεσκε. 

πεσκε. Είσαν. 

μή που Ἡ. 

771. ἀρτύει ΘΧ Υαϑυτὰ Η. [Ὀ0. βοῖδεν. ῥέοι. 
773. μετέξειπε. 774. ἀλέασθε) ἀλέεσθαι Υ᾽. 

10. ἐπαγγείλῃσι] ἀπαγγείλησι 6Χ Θμθηά. Η. 
εὔαδεν Η. 778. βειπών, ἐξείκοσι. 

. ΟΧ ταϑιιτᾷ Η, 10. βέρυσσαν. 
783. οπττιηΐ Ἡ. ΄. πποῖϊηῖβ ᾿ποϊααῖ ὙΥ. 

72. Βεί- 

775. μήπως] 
777- ἤραρεν] γρ. 

γ8ο. ἂρ πάμπρωτον οὖν, οἵ πάμπρωτ᾽ 
781. ἱστόν τ᾽] ἱστὸν οἱ τ᾽ Θγάδιιῃ “ἢ, 

κα Η-.νῸ. ἣν 

. εὐχὴ γυναικεῖα. Ἐὶ. 768. Μνηστῆρες 
κα ὁμάδησαν) Θόρυβον ἐποίησαν πρὸς ἀλ- 
λήλους διαλεγόμενοι. Β΄. Ο. Ῥα!]. 769. 
Ὑπερηνορεόντων] ᾿Απὸ τῶν νέων τῶν ἄγαν 
ἀνδρείων. ἘΙ. γ7ο. Ἦ μάλα) ἼΑκρως 
τὰς δόξας τῶν ἀνθρώπων διελέγχει. πάν- 
τα γὰρ ἐλπίζουσι πρὸς τὰς ἐπιθυμίας. 
ὃ γὰρ βούλεταί τις, τοῦτο καὶ οἴεται. 
Ὁ. Ῥὰ]. 5771. ᾿Αρτύει (ϑἷς δ. δηΐ. )] 

' Παρασκευάζει. νυὶρ. 5775. Τὸ πάν- 
ϑις τοῖς ἄνω συναπτέον. ἐμφαίνει δὲ 
καὶ τοῖς ἑξῆς συναπτόμενον. Ῥᾳ!. 78 ἐδ 
Ἐν δ᾽ ἱστόν τε τίθεντο] Οὐ γὰρ πάντοτε 
εἶχον τοὺς ἱστοὺς διὰ τὸ μὴ πάντοτε 

ἃ δὶς ΜοάϊοΙὶ. 
Ετηοθι. ΒΌΓΤΊΥΜ. 

ἡ Οομῇ., 50})0]. θ΄. 5.2. ΒΌΤΤΜ. 

Βοά 500}. νυ]ο. γοοϊιτς χοίοῦῖ δὰ γ8ι1. ἐν δ᾽ ἱστόν τ᾽ ἐσίθεντο. 

784. σφιν ἔνεικαν) σφ᾽ ἤνει- 

πλεῖν. ὅταν οὖν ἔμελλον πλεῖν, ἐτίθεντο 
καὶ οἱ ἱστοί. Ἐϊ. 782. Ἤρτύναντο δ᾽ 
ἐρετμά Ὁ] Πῶς, τῇ προτὴν χρώμενοι ; 
κόσμου χάριν. Ἐ. γα]ρ. Σ Τρόποις 
(ιο τη Μ6α410].}1 Τοῖς λεγομένοις τρο- 

πωτῆρσι. Β. Τρόποις ἐν δερματίνοισι] 
Δι’ ὧν αἱ κῶπαι τρέπονται καὶ στρέφον- 

ται; ἢ ἱμᾶσι τοῖς περιδεδεμένοις ταῖς 
κώπαις, ἢ τοῖς σκαλμεῖῃ. Ε,. Περι- 
σπωμένως. δηλοῖ γὰρ τοὺς τροπωτῆρας 
περὶ οὺς αἱ κῶπαι τρέπονται καὶ στρέ- 
φονται ἐν ἱμᾶσι τοῖς περιδεδεμένοις ταῖς 

κώπαις. Ψαΐρ, Παρεσκευάσαντο τὰς 

κώπας τοῖς τροπωτῆρσι περὶ οὺὃς αἱ κώ- 

γνιὰ. 



189 ΟΔΥΣΣΕΙΑΣ Δ. γ8.----794. 118..1ν] 

ὑψῶ δ᾽ ἐν γοτίω τήν γ᾽ ὥρμισαν" ἐν δ᾽ ἔβαν αὐτοί" 
ἔνθω δὲ δόρπον ἐλοντο, μένον δ᾽ επὶ ἐσπέερον ἐλθέιν. 

Ἡ δ᾽ ὑπερῷ ἀναβασα περίφρων Πηνελόπεια 
κεῖτ᾽ ἀρ ἄσιτος, ἄπαστος ἐδητύος ἠδὲ ποτῆτος, 

ὁρμαίνουσ᾽, εἴ, οἱ θάνατον φύγοι υἱὸς ἀμύμων, 

Ἴ ὁγ᾽ ὑπὸ μνηστηρσιν ὑπερφιάλοισι δαμείη. 

ὁσσώ δὲ μερμήριξε λέων ἀνδρῶν ε εν ὁμίλῳ 

δείσας, ὁ ὁππότε ὑῶν δόλιον περὶ κύκλον ἄγωσι' 

τόσσω μιν ὁρμιαίνουσων ἐπέλλαβε νήδυμος ὕ ὑσῖμοβὶ 

εὗδε δ᾽ ἀνωκλινθέϊσι; λύθεν δέ οἱ ὥψεα πάντω. 

"ὃς 

790 

785. ἐν δ᾽ ἔβαν] ἐκ δ᾽ ἔβαν Ἡ.Ὸ Υ. 
ὑπερωΐω αὖθι Ἡ. ὙΥ. ἐθδΝ βοι. 
λαβε] ἐπήλυθε Ἡ. ἐπῆλθεν Ν. 

786. βέσπερον. 787. ὑπερῷ ἀναβᾶσα) 
702. ἄγωσι] ἄγουσι Ἡ. 7093. ἐπέλ- 

794. βοι. 

᾿ 
και παι τρέπονται. Ὁ. Ῥα]. γ85. Ὑψοῦ 

δ᾽ ἐν νοτίῳ] Τῷ βάθει (Ῥα]. Ἔν βάθει) 
τοῦ ὕδατος. ἢ ἐπὶ μετεώρῳ. εἰς τὸ νοτιώ- 

τερον τῆς γῆς; τουτέστιν ἄνω πολὺ τῆς 

γῆς ἡ. ἐπεὶ μετέωρα φαίνεται τὰ ἐντὸς 

τῆς θαλάσσης. νοτίῳ δὲ ἢ τῷ πρὸς νότον 
μέρει, ἢ πρὸς σύγκρισιν τῆς γῆς» ἀντὶ τοῦ 

ἐν τῷ διύγρῳ. ᾿Ἐννοτίῳ. ᾿Αριστοφά- 
νης εἰνοδίῳ (ῬᾺ]. ἐννοδίῳ 5), ὡς ἄν τις 
εἴποι ἐν ὁδῷ, ἑτοίμην εἰς τὸ πλεῖν. ῬΑ]. 
Β. ΒΕ. Ο. (ΡΟΒΞ5. εχ Ηδι. [θὸ 
ταπΐμππη : Εἰνοδίω ᾿Αρ. ὡς ἄν τις κ- τ. 

λ.) Ἐπεὶ τὸ ὥρμισαν καὶ ἐπὶ γῆς λέ- 
γεται, ἐπάγει τὸ ἐννοτίῳ. τὸ δὲ ὕψος 
(5.Ὑ. ὑψοῦ) ἀντὶ τοῦ ἐν βάθει. τὸ γὰρ 
ὕψος καὶ βάθος ἔχει. ὑψοῦ δὲ ἐν βαθυ- 

τέρῳ τόπῳ. Ῥαϊ. Ἐ. Ω, Ἔν ὕψει ἐν 
τῷ κατωτέρῳ (ΒᾶἴΠ685. ἐαχ Μ55, βα- 
θυτέρῳ) τόπῳ. Νοτίῳ] τῷ διύγρω. οἱ 
δὲ ἐννοτίῳ (815 Βᾶγη. οχ Μδ5. ιι αἰ, 
ΡΓῸ νυ]ρ. ἐν νοτίῳ), τῷ πρὸς νότον τό- 
πῳ. ναϊρ. 
ναι τὴν ναῦν ἐποίησαν. νας. Ραὶ. 
γ87. Ἢ δ᾽ ὑπερῷ" ἀναβᾶσα] Γράφεται, 
ἡ δ᾽ ὑπερώῳφ αὖθι. . Οἵ, Οοά. Ηδ1]. 

Ὥρμισαν) Ἡσύχως ἑστά- 

Υ ῬᾺ]. τίὰ : 
5 Ψιά. 5080]. θ΄. 5 5. σὰ πῇ ποΐ. 
8 Τῃ Ιοοὸ 'ρ50 πίῃς 6ϑῖ οἷ: 

οὐ ἴῃ 1|1Ὸὸ ααὶ ποχ αβογίαν 1]. β΄. 41. 
Ρἴυτδ μὲν οἴἴδιῃ 1]. ν. 544. ΒΌΤΤΜ. 

εἰς τὸ νοτερὸν τῆς γῆς ὑψοῦ δ᾽ ἐν νοσίῳ. ἄνω πολὺ τῆς γῆς. 

ΒΟΌΤΊΤΜ. 
400 ρΡδοίο ἀϊνοῦβα 51π6 οᾶπ58 οϑὲ βυγποίαγα ἴῃ ΠΟΟ γΟΙΒα 

Βοκε πομαᾶα ᾿ΐδαιο Βἴης ν᾽ ἀθίαν νοοῦν 50 11τ 

"88... Ῥιανός, κεῖτ᾽ ἄρ᾽ ἄναυδος. 

ἔστιν αὕτη χαριεστέρα ἡ γραφή. Ηαΐ]. 
Ρα]. γι. Ὅσσα δὲ μερμήριξε] Πρὸς 
τὸ πυκνὸν τῆς μερίμνης ἡ παραβολή. Ω. 
ῬΡα!. 52. Δόλιον περὶ κύκλον ἄγωσι] 
Ἤτοι περικυκλώσουσι. ἢ. 793. Ἔπ- 
ἤλυθε νήδυμος ὕπνος] ᾿Αγνοοῦσί τινες τὸ, 

νήδυμος ὕπνος, ἀποδιδόντες τὸ ἡδύς. ἔστι 
δὲ νήδυμος ὃ μὴ δύνων μηδὲ περιεχόμενος 
ἀλλ᾽ αὐτὸς περιέχων. καὶ οὕτως λέγου- 
σιν, Οὐδέ μιν ὕπνος Ἥιρει πανδαμάτωρ 
(11. ὡ΄. 4.). τὸ δὲ νὴ στερητικὸν καὶ ἐν. 
τῷ νήγρετος. ἥδιστος καὶ θανάτῳ ἄγχι- 
στα ἐοικώς. καὶ ἐπ’ ἄλλων περιεχόντων 

καὶ κατειληφότων τὸν ὅλον λέγει, ᾿Αμφὶ 

δέ μιν ἃ θάνατος χύτο (1]. ν΄. 544. ), 
Τὸν δ᾽ ἄχεος νεφέλη ἐκάλυψε (1], γ΄. 
501.), καὶ, Θείη δέ μιν ἀμφέχυτ᾽ ἐμφή, 
(11. β΄. 41τ.), Θεσπεσίην δ᾽ ἄρω τῷγε 
χάριν κατέχευεν Αθήνη (Οά. ρ΄.63.). καὶ, 
Λιμένες ναύλοχοι ἀμφίδυμοι δύο (α6]. 
δύο.----δ΄. 846.) λέγων (5οΓ. λέγει), εἰς 
οὺς ἔστι δύνειν. ὅθεν καὶ δίδυμοι, δύο ἐκ 
μιᾶς καταδύσεως τῆς ἐκ γαστρός. Ἑ. 

794. Λύθεν δὲ οἱ ἅψεα) Ὃ γὰρ ὕπνος 

ΒΟΤΊΤΜ. 
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ἜΕνθ᾽ αὖτ᾽ ἄλλ᾽ ἐνόησε θεὰ γλωαυκώπις ᾿Αθήνη" 
3,  « 9 73... 

εἴδωλον ποίησε, δέμας δ᾽ ἠΐκτο γυναικὶ, 
᾽ 7 Ξ ΄ 5 7 ν} 

Ιφθίμη, κούρη μεγωλήτορος Ἱκωρίοιο 
τὴν Εὔμηλος ὄπυιε, Φερής ἔν, οἰκία, ναΐων. 
πέμπε δέ μιν πρὸς δώματ᾽ ᾿Οδυσσῆος θείοιο, 

εἴπως Πηνελόπειων ὀδυρομιένην, γούωσαν, 

795 

8οο 

706. βείδωλον. δε βέξικτο. 798. ὄπυιε] ὄπυε Ἡ. αι νϑγὰ δἕ Δητηῖιἃ 
ἔογτηᾶ ν᾽ ἀθίιν, αὰπαιιᾶηι βιρτα β΄. 207. ὀπυίεμεν οἴίαπι ποβρίον Μ3. ΨΙάΔΟ 
ῬΙουβοηιπι δά Μωτη ρΡ. 278. Ηδβγ μία; Βεινεῖν: παρὰ Σόλωνι τὸ βίαι 
μίγνυσθαι" τὸ δὲ κατὰ νόμους ὀπύειν :---- 46 πὴ ἴῃ 5616; Οπυόλαι: γεγαμηκότες: 

᾿ς -πϑὶο δηΐη ΜΆ, ἰοβϑίβ Βομονῖο; 564 ᾿ἰΐθσαπι δα τάϊς Μαβαγασ, ΡΟΉΒ, 
10. βοικία. 

ἐκλύει καὶ χαῦνα ποιεῖ τὰ μέλη. διὰ 
᾿ ποῦτο καὶ λυσιμελὴς, ἀπὸ τοῦ τὰ μέλη 
᾿ ἥτοι τὰς φροντίδας λύειν. Β'. Αψεα δὲ 
τὰ μέλη φησὶ, ἀπὸ τοῦ συνῆφθαι. Ν α]ο. 
Ὅτ, οὕτως λέγει τὰς συναφὰς τῶν με- 
λῶν, οὐ τὰ μέλη. οὐκ οὖν ἂν εἴποιμι μη- 
ρὺν ἢ χεῖρα ἅψεα. ῬΑ]. Ω. γοό6. Εἴ- 
δωλον ποίησε] Οὐ δι’ ἑαντῆς ἔρχεται ἡ 
᾿Αθηνᾶ, ἵνα μὴ ἀναγκασθῇ τι εἰπεῖν περὶ 
᾿Οδυσσέως, καὶ λυθῇ τὰ τῆς ὑποθέσεως. 
5]. Ὁ. γ0). ᾿φθίμῃ κούρῃ] ᾽Αμφι- 
βάλλει ᾿Αρίσταρχος πότερον ἐπίθετον τὸ 
ἰφθίμη, ἢ κύριον. ῬᾺ]. Τὸ Ἰφθίμη ὄνομα 
κύριον, ὅτι γενναῖα ἦν. λέγει δὲ τὴν ἀδελ- 
φὴν τῆς Πηνελόπης. Ε΄. Οὕτως ἐκαλεῖτο 
κυρίως ἡ ἀδελφὴ τῆς Πηνελόπης. νυϊρ. 

Αααϊῦ Βάγη68. εχ Μ8. ΑἸἹουβϑὶϊ : ἴΑσιος 
δέ φησιν, Κοῦραί τ᾽ Ἰκαρίοιο Μέδη καὶ 

Πηνελόπεια. ἔΑνδρων δὲ ὀηπύλην λέγει. 

ϑ8οο. εἴπως] εἴως Η. Ν'. ΥΥ. 

ΟὈτΥτιρύιτη ροβίγθιιτ ΠΟΠΊΘη ΒαΓ- 
ὨΘΒΠΠΒ. ΠΘΒΟΙΟ τπιη66 ἴῃ Δηϊπύλην πιῖι- 
ἰᾶθαῦ: ΨΘΥΟΥΘΙῚ ΤΑΙ ΟΏΘΠι ροΐθ 6 
56Π0]. 88. Ἰκαρίου καὶ ᾿Αστεροδίας 
(ῷ. ᾿Αστεροπίας) τῆς Εὐρυπύλου τοῦ 
Τελεύτονος (Ὡ. Τελευτῶντος) γίνονται 
παῖδες “Αμάσιχος, Φαληρεὺς, Θόων, Με- 
ρεμμελίας, Περίλαος, θυγατέρες δὲ Πη- 
νελόπη καὶ Μήδη ἢ Ὑψιπύλη (Ο. Ὀψι- 
πύλη) ἢ Λαοδάμεια. Δίδυμος δὲ ᾽Αμε- 
ράκιν φησὶ προσαγορεύεσθαι τὴν Πηνελό- 
πην, ἢ ̓ Αναρκίαν, Ναυπλίου δὲ ῥίψαν- 
τος αὐτὴν εἰς θάλασσαν διὰ ποινὴν Πα- 
λαμήδους, ὑπὸ πηνελόπων αὐτὴν σωθεῖσαν 
οὕτως ὀνομασθῆναι. ἐν δὲ ἐπιμερισμῷ 
(ῷ. οὐ γὰρ ἐπὶ μερισμῶ) τοῦ, Μῆ- 
νιν ἄειδε θεά, Πηνελόπην αὐτήν φησι 
λελέχθαι, παρὰ τὸ πένεσθαι τὸ λῶ- 
πος. ΡᾺ]. Ω. γοϑ8. Φερῇς] Ἐν ταῖς Φε- 

ν ΤΟΑΥΪ ἀχούθαὶ οἵ ΠΙροτοβ ναυῖο ἰγδαϊίος νἱὰ. ἈΡ. ΑΡΟΙ]οά. 3, 1ο, 6. εἴ 1θ8᾽] δγῃ. 
Ῥδι5. 8, 34. Επδῦ. δα Οἀἁ. σ΄. τ6. Ρ. 503, 12. Ἰΐδῃη ΒΌΡΓᾺ 5080]. α΄. 277. οἵ ἰηῖγα σ΄. τό. 
Νοπιοη ᾿Αστεροδίας ΡοΥ δ πᾶ 65 ἴῃ αἰτΟατιο 56}0]10 οἰζαῖο. ῬΙῸ Τελεύσονος ἴῃ 50}0]. ο΄. τό. 
ἵπν θη ΐθ8 ΡΓΌΒΑΒΊ ΠΟ Γοπ ἐγ ἃ πὶ Τελέστορος. Ῥτὸ ᾿Αμάσιχιος ἴῃ 560|1|0]. α΄. 277. ᾿Αμάσι- 
χλος, ἴῃ 40 ποπιΐηθ ἰδοὶ ΑΡρΟ]]ο ον ᾿Ιμεύσιμος : ηἰδὶ πος οἴϊαπι τηθημδοβαπι γογιπι- 
ατ6 ΠΟΙΟῚ ἘΡ α 16 ΤΘρΟΠΘΠ πὶ οϑβὺ ᾿Αμεύσιμεος. Θόωνα ΑἸ Θόαντα γοοραηΐ. Περίλαον 
8. Περίλεων ἈΡοΟ]]οάουιι5 οἴΐατι οὐ Ῥαιιβαμὶαβ πιϑιηογδηΐ ἄθαιιθ θὸ νἱά. Ηρνψῃ. 1]. ς. 

ΟΒΟΌΤΤΜ. 
“ΑΡ. Ἐπί. δὰ Οἀ. α΄. 320. 5η6. Ρ.02, 45. οδΐ ᾿Αμειράκην ἢ ̓ Αρνακίαν: ἃρ. ΤΖοῖΖ. δὰ 

Τγοοριν. 792. ᾿Αρναίαν. ΒΌΤΤΥΜ. 
Ἵ ΜράῖοΙ. ας Ὁ. φασί; ἴῃ ῬΑ]. ἱποογίαν φησί δὴ φασί. Πα ργϑία], αὐ ΤΙ αν Πλι5 

Βοο οὕϊδιη γα ἀθυὶτ οὐ αυϊάθι ἴπ ΠΡγῸ οαΐ Εἰταϊα5 οβϑοῖ  ῈἘ πικοερισμὸς «οὔ Μῇνιν ἄειδε θεά. 
1)6. νοσοάθυϊο ἀπΐθηι ᾿Εσιβερισμοί ν6] ἐπιμεερισιός γο] ἡ μερικὴ προσῳδία Βοϊδδοηδαϊιβ (πὰ 
ΡγδΥ. δὰ Ἡογοαϊαπὶ ἘΠῚ πιο  βηλοβ ρ. 9.) ἀδορί, ἱπαϊοανὶ δ “- ΒΥ ΠΙΆ ΒᾺ5 ᾿πῚ ΓΙᾺ] 65, πιο ϊαβ 
“οὐ βῃλ]65 ἴῃ ααΐθιι5 βου θη αἷς ΟὉ νΟοΔ] τα ἀντιστοίχων (6. σ΄. ε« οἵ αι) Ξοπὰπὶ ἀὰ- 
“ε Ῥίσην α]ϊαυϊὰ 5ἷὲ αἰ δου] ται." ἘΤαβηνοάὶ ἰΐααυο Πἰ θ ἢ ιτ ἴπ ρυϊπιατι ΠΙμαΪ5 τπαρ- 
δοάϊαιο βου ρϑὶῦ Τὶ ἀνιητιβ, ἴῃ ἡ ΟΡ του ἀὸ ῬΘΏΘΙΟΡο5. δἰϊδιη πουηΐηρ ορῖβεο νἱάρειγ. 
ΒΌΤΤΜ 
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παύσειε κλαυθμόϊο, γόοιό τε δωκρυόεντος. 
ἐς θάλαμον δ᾽ εἰσῆλθε παρὰ κλήϊθος ἱμάντα, 
στή δ᾽ ὥρ᾽ ὑπερ κεφαλῆς, καί μιν πρὸς μῦθον ἔ εείστεν" 

Εὕδεις, Πηνελόπειω, φίλον τετιημένη ἤτορ; 
ἢ, ἐν 

οὐ μὲν σ᾽ οὐδὲ εωσι θεοὶ ῥ ῥέίαι ζώοντες 8οσ 

κλαίειν, οὐδ᾽ ἀκαχήσθαι' ἐπεί Ἵ ἔτι γόστιμός ἐστι 

σὸς παῖς οὐ μὲν γάρ τι θεόὶς ὠλιτήμενός ἐστι. 

Τὴν δ᾽ ἡμείβετ᾽ ἔπειτ περίφρων Πηνελόπεια, 
ἡδὺ μάλω κνώσσουσ᾽ ἐν ὀνειρείησι πύλησι" 

Τίστε, κασιγνήτη, δεὺρ ἤλυθες: οὔτι πάρος γε 810 

σώλε ξ ἐπεὶ μώλω πολλὸν ἀπόπροθι δώμωτω ναίεις" 

καί με κέλη παύσασθαι ὀϊζώος, ἠδ᾽ ὀδυνάων 

πολλέων, αἱ “ ἐρέθουσι κωτὼ φρένω καὶ κατὰ θυμόν" 

ἣ πρὶν μέν σόσιν ἐσθλὸν ἀπώλεσα θυμολέοντα, 

παντοίης ὠρετῆσι κεκασμένον ἐν Δαναόισιν, 

ἐσθλὸν, τοῦ κλέος εὐρὺ καθ᾿ Ἑλλάδω καὶ μέσον ἼΑργος. 

νῦν δ᾽ αὖ παῖς ἀγαπητὸς ἔβη κοίλης ἐπὶ νηὸς, 

8023. ἔξειπεν. 
ραάθηι πιπίδζιπ νι θίιγ. 
πώλεαι. Ἐπ δώματα οπῖ Η. 
81τ6. τπηοῖηῖ5 ᾿ποϊπάιϊ ὟΥ. 

ραῖς. Φεραὶ δὲ πόλις Μεσηνίας β δὰ ρ. 

ϑοο. Εἵως. Δασυντέον τὸ εἵως, ὕπως. 

Ηδ1]. 80ο2. Παρὰ κλήϊδος ἱμάντα] 
᾿Αντιστροφή. παρὰ τὴν κλεῖδα, ἥτις 
ἱμάντα εἶχε" παρὰ τὸ κλεῖθρον. Να!ρ. 
ΒΒ, Εἰ. διὰ τῆς ὀπῆς τοῦ ἱμάντος. Β. 

ΕΣ, Διὰ τῆς ὀπῆς τοῦ ἱμάντος, ᾧ ἔξ- 

ωὡθεν ἐπέκλειον τὸ κλεῖθρον. Ῥα]. Ω. ὅπερ 

κλήϊδα λέγει. Ῥα]. 8ος. Οὐ μέν σ᾽ 
οὐδέ] Τὸ οὐ μὲν καὶ τὸ οὐδὲν ἀντὶ τοῦ 
ῥαδίως! λαμβώνεται. Εἰ. ϑοῦόδ8. Ἔλπί- 

Ῥαὶ. 
Οἱ πλείους, ἀκάχησθαι, ὡς λέ- 

ζων ἀνακομισθῆναι καὶ σωθῆναι. 
ψγυϊο. 

ε 5» α - - - 2 
γεσθαι, ὡς Δἰολικῆς τῆς κλίσεως οὔσης. 

ὃ δὲ ᾿Ασκαλωνίτης ὡς πεποιῆσθαι. ῬᾺΪ]. 

8ο6. ἀκαχῆσθαι] ἀκάχησθαι Ρτίιηο, 564 πη ἃ ΤΏΔΉΙΙ 

Η. ΡΟΒΞ5. 8οο. βηδύ. 811. πώλε!] 
812. κέλῃ] κέλεαι πὖ ε΄ 174. Η. ὙΥ. 

817. δ᾽ ομχἱτ ὙΥ, 

Ηδ)1]. 
,ὔ . 

πρωτότυπον ἀλείτω. 

ρος ἀόριστος ἤλιτον, ὃ μέλλων δεύτερος. 
-Ὁ -“ο -- ΄. 

ἀλιτῶ. θεμιατοποιεῖται οὖν ὁ μέλλων. 
᾿ Ν 7 - ᾿, 

δεύτερος καὶ γίνεται ἀλιτέω ἀλιτῶ. τοῦ- 

του ὃ παθητικὸς παρακείμενος ἠλίτημαι», 

ἥ μετοχὴ ὅ λιτημένος. 

ἀλαλήμενος καὶ ἀκαχήμενος, οὕτω καὶ 

ἀλιτήμενος. Β. Οὐχ ἡμαρτηκὼς εἰς τοὺς 

θεοὺς, ἀλλὰ τοὐνωντίον προσφιλής. ΒΒ. 

Ῥᾳ]. 80οϑ. Τήν] 14. δα 824. 8ο9., 
Ἡδὺ μάλα κνώσσουσα] ᾿Αντὶ τοῦ ἐν βα- 
θυτάτῳ (Ψ ὶρ. ἐν βάθει) τοῦ ὕπνου, διὰ 
γὰρ τούτου ἔρχεται τὰ ὀνείρατα. ἘΣ. 
Ψυ]ρ. 8:4. Ἢ πρὶν μὲν πόσιν] Περι- 

ϑογ. ᾿Αλιτήμενος)] Ἐστὶ ῥῆμα. 
͵ὔ « ͵ὔ ΄ 

τούτου ὃ δεύτε- ἡ 

ὥσπερ δὲ τὸ. 

δι 

οἴππανῖι. ΒΟΌΤΊΥΜ. 
ΓΨογΆπα νοθοπὶ (οὐδαρεῶς ΥὙ6] 511}}16Π}} ΘΧΡΪΙ Βἴοββα δὰ ῥεῖα. ΒΌΤΤΥΜ. 
5. [ἴῃ ΡᾺ]. Βοῦ βεμο τὴ 5580 γον δα (8ο05.) Πεοὶ ρ. ζ, ἴῃ Ψα]ρ᾽. αηᾳ. βῖη8. 16 πὶ- 

πιαΐθ δα]ιφνοῦ ρ]οββθ δα ῥεῖα ζώονξες. ΒΌΤΤΥΜ. ' 

ε {00 ΞΒομοϊϊαπι νου ται! τοάάογοῖ, Βαυ  οβῖτβ 6 γι 5 ΠΠπ4ῖ Διιοἰονῖθι18 4} 1061 1086 608- ἱ 

' ἱ 

᾿ 



ΤΡῚ1Β. ΝΡ. ΟΔΥΣΣΕΙΑΣ Δ. 8ι8--- 851. 18 
7 ΕΣ 7 Ἵ "ἘΝ ὯΝ ἰὼ» , “γηπίος, οὐτε πόνων εὖ εἰδὼς, ουτ ὠγορώων. 
"»" Ν Ε] Ν ἫΝ -“᾿ ΕἸ ͵7 ᾿" ᾽ , 

του δὲ εγὼ κῳι μιώλλον ὀδύρομαι, ἤπερ ἐκείνου" 
τὰ τοῦ δ᾽ ὠμφιτρομέω καὶ δείδια, μῆ τι πάβθησιν, 820 

ἢ ὅγε τῶν ενὶ δήμω, Ἱν᾿ οἴχεται, ἢ ἐνὶ πόντω" 
γ ἥ ᾿ Μά. ΤῊ ΑΝ ΣῸΣ ΤΥ δυσμενέες γαρ πολλοι ἐπ ἀὐτω μηχανόωντωι, 

ς7 ΄ο’ ο»-οσ «ς ΄ ἱέμενοι κτέίναι, πρὶν πωτρίδω γαῖαν ἱκέσθαι. 
Ν . Ν ἌΡ ΄ 3 ᾽ Τὴν δ᾽ ἀπαμειβόμενον προσέφη εἴδωλον ὠμιωυραν᾽ 

θάρσει, μηδέ τι πάγχυ μετὰ φρεσὶ δείδιθι λίην' 82 
τοίη γάρ τοι πομπὸς ἅμ᾽ ἔρχετωι, ἥν τε καὶ ἄλλοι 
ἀνέρες ἠρήσαντο παρεστάμεναι, δύναται γᾶρ, 
Πωλλὰς ᾿Αθηναΐη: σὲ δ᾽ ὀδυρομιένην ἐλεαίρει" 
ἢ νῦν με προέηκε τεὶν τάδε μυθήσασθαι. 

Τὴν δ᾽ αὖτε προσέειπε περίφρων Πηνελόπεια" 830 
εἰ μὲν δὴ θεός ἐσσι, θεοϊό τε ἔκλυες αὐδῆς, 

818. βειδώς. 

8223.. Γιέμιενοι. 
ΡΝ. εὖ μετὰ ρΡῖο ν.]. 
820. προέηκε] προέεικε Η. 

824. Ρείδωλον. 

παθὲς τὸ μηδ᾽ ἐν τοῖς ὀνείροις ἀπεῖναι τὴν 

τοῦ ἀνδρὸς μνήμην. Ὁ. Ρὰ]. 8:18. Νή- 
πιὸς οὔτε πόνων] Ὅρα τὸ ἐνοχλοῦν. οὐ 

γὰρ ὅτι ἐπιβουλεύεται, ἀλλ᾽ ὅτι ἄπειρος 
τυγχάνει ἔργων καὶ λόγων. τούτων γὰρ 

καὶ ὃ Φοίνιξ (810) διδάσκαλος ἕπεσθαι 

τῷ ᾿Αχιλλεῖ φησι, Τοὔνεκά με προέηκε 
διδασκέμεναι τάδε πάντα, Μύθων τε ῥη- 
τῇρ᾽ ἔμεναι πρηκτῆρα (Ὁ. πρηστῆρα δ) 
τε ἔργων (1]. «(. 442.). Ρα]. Ω. 810. 
[οῦ δὴ ἐγὼ καὶ μᾶλλον] Γυναικείως τῷ 
Ἴθει. καὶ γὰρ εἰ τὰ μάλιστα στέργουσι 
γοὺς ἄνδρας ἐν τοῖς ὑπὲρ ταῖς ψυχαῖς κιν- 
ὕνοις μᾶλλον ὑπὲρ τῶν τέκνων ἀγωνιῶ - 
ἵν, ῬᾺ], Ω. 8.24. Εἴδωλον ἀμαυρόν] 
Εκ τοῦ α στερητικοῦ μορίου καὶ τοῦ μαί- 

821. τῶν] τῷ ρτοὸ ν. 1. Ψ. 
825. μηδέ τι] μὴ δ᾽ ἔτι 

826. τοι] οἱ Η. 
820. προσέξειπε. 

ὠωνφοαι 

822. μηχανόωνται) μηχανόωσιν εν 

10. ἐνὶ φρεσὶ 
10. ἔρχεται] ἕσπεται ὟΥ. 

ρὼω τὸ λάμπω, ἀμαιρόν, καὶ τροπῇ τοῦ 
εἰς υ. ἢ τὸ ταχὺ, τὸ ἅμα αὔραις φερό- 
μενον. ἢ τὸ ἀσθενὲς, τὸ ὡς σκιὰ φαινό-- 
μενον. Β. Ἐ. . ᾿Ασθενὲς, δυσθήρατον, 
σ΄ »" ΒΩ ,ὔ Ν Ν Ν ἅμα ταῖς αὔραις φερόμενον. Τὸ δὲ τὴν, 
«ε ᾿ Ν -" ᾿ » Ν 9. Ὰ ὡς πρὸς τὴν φανεῖσαν ὁψιν οὐ τὸ εἴδωλον. 
ῬᾺ]. 864 υἱζίπια βρβοίαῃξ δὰ 820., 
ὉΡ1 δαάθηῃ μαθοὺ Β., οἵ βιιρτὰ δὰ 
8οϑ. 826. μ᾽ ἔρχεται] Γρ. ἅμ᾽ ἕπε- 
ται. Ἠλγ]. 827. Καὶ ἀμύνειν Γρ. 
δύναται γάρ. Ῥα]. 830. Τὴν δ᾽ αὖτε] 
ψιά. δα 824. Περίφρων Πηνελόπεια] 
Περιπαθὲς τὸ οὕτως νηφαλέως ἐν τῷ ὀνεί- 

Ἀ ’ μ᾿ -" Ν ε βὼω τὴν Πηνελόπην ἔχειν. Τοιοῦτοι δὲ οἱ 
ἄνθρωποι μετὰ τὰ κατεπείγοντα πολυ- 
πραγμονοῦντες καὶ περὶ τῶν λοιπῶν. Ω. 

δ ὕπᾶδ 5 ἰδητὶ οβϑοὶ οἴποὶ ροββοῖ στ. Ἰϑοῖ. δρηστῆρα, Οογίο βΌῆο]!. δὰ. δραστικὸν 
ὄγων ἃ δεῖ πράττειν, δραστήριον ἐν τοῖς ἔογοι. ΒΌΤΤΜ. 
ΠΤ ορο ἕσπσεται." ῬΟΙΘ. ϑδπο ἴῃ οαϊῖ. ΘΘρἢ. γρ. ἅμ᾽ ἔσπεται οἴ ἴῃ Ῥα]αίϊηὶ ἑθχία δὶ 

αιηθ παΐδιη ΠᾺ ΠΟ ΒΟΥ ΡΓΓΆΠῚ ΒΠΒρίοΟΥ 6 σίοββα ἕπεται. Οδυΐδ πΌΠΠατΩ 
( ἔσσεται. 
μὰ 1ΠΠ1τ8. Ῥυϑοβ 15 ἔογμχὲθ Θχθιμρ] ατη πονΐ. 

Ἐρδυϊηοπάσπι ἰρίταγ υὐϊαχαθ ἴῃ Ηοιηογὶ τοχῖα ἐμ ἔρχγεται, 
Πρδδ5 διιδοπι Π85 ἐοττδο, ἵσπωνσαι οοῖ, π΄ δαπάεπι σδάπης ἀϊβαιϊ θ᾽! ΟΠ ΒΠῚ 

ἷὰ βαπὶ δΔοΥΪδῖϊ, αὐ ἑσπέσθα;. 
ὕ τυΐατη. 
πλπὶ ὧδ Ἰη Πηϊἶνο ἱσπίσθα, πηονὶ δα γ΄. 324. 

ΒΡ ΕΣ. 7. 

Νδιῖὴ ἕσσωνται, ἑσσοίμην, ἑσσόμενος ΟΤὴ- 

ΒΙΠΤΤΜ. 
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εἰ δ᾽ ἄγε μοι καὶ κέινον ὀϊζυρὸν κατώλεξον, 

εἴ που ἔτι ζώει, καὶ ὃ βρῶ φάος ἠελίοιο, 
υνΝ. »7 

ἢ ἤδη τέθνηκε, καὶ εἰν ᾿Αἴδαο δόμοισι. 

Τὴν δ᾽ ἀπαμειβόμενον προσέφη εἴδωλον ὠμιαυρόν" 
ὑ μὲν τοι κεινόν ὙῈ διηνεκέως ἀγορεύσω, 

ζει ὃ Ὁγ), ή τεέῆνηκε᾽ κακὸν δ᾽ ἀνεμώλιω βάζειν. 

Ὡς. εἰπὸν, σταθμοῖο παρὰ κλήϊδα λιάσθη 

ἐς πνοιὰς ἀνέμων ἡ δ᾽ εξ ὕ ὕπνου ὠνόρουσε 

κούρη Ἰκαρίοιο" φίλον δέ οἱ ἥτορ ἰάνθη, 840 

ὡς οἱ ἐναργές ὄνειρον ἐπέσσυτο νυκτὸς ἀμολγῷ. 

Μνηστήρες δ᾽ ἀναβάντες ἐπέπλεον ὑγρα κέλευθα, 

; Γηλεμάχῳ φόνον αἰπὺν ἐνὶ φρεσὶν ὁρμιαίνοντες. 

ἔστι δέ ἄμ νῆσος μέσση ὡλὶ πετρήεσσω, 

μεσσηγὺς Ἰθάκης τε Σάμοιό τε παιπαλοέσσης, 

᾿Αστερὶς, οὐ μεγάλη" λιμένες δ᾽ ἔγι γωύλοχοι ωὐτή 

832. καὶ κεῖνον} κἀκεῖνον Η. 845. Γείδωλον. 848. εἰπὸν] εἰπὼν 
10. οἵ 841. ῥοι. 840. Ἰκαρίοιο] ἱκάροιο Η. 

848 

10. ξειπόν.. 

846. αὐτῇ) αὐτῆς, φυδη- 

Π 8 ΠῚ σ᾽ 5618 ἀΌΘΘββῖ556 ν! ἀθίασ, αὉ ϑαάθπι ἰδηθῃ τᾶὰπι Η. ΡΟΗΒ. 

Ῥαὶ. 
κέως ἀγορεύσω) ᾿Αντὶ τοῦ περὶ ἐκείνου 

ἢ ἀκριβῶς. 

8526. Οὐ μέν τοι κεῖνόν γε διηνε- 

ἕως τέλους τὰ πάντα εἴπω. 

Β. Ε΄. ΩΦ. Κεῖνον. ἀντὶ τοῦ τὰ περὶ 
ἐκεῖνον. ῬᾺ]. Διηνεκέως, σαφῶς, ἀκρι- 

βῶς, ἕως τέλους τὰ πάντα. Ρα]. Ψυ]ρ. 

837. ᾿Ανεμώλια] ᾿Ανεμοόλια, καὶ κρά- 
σει τῶν δύο οο εἰς ω μέγα. ἘΕ.. 848, 

Σταθμοῖο] Τῆς παραστάδος. Β.. ἘΣ. Ψα]ρ. 

Ὅτι γῦν περὶ εἰδώλου ὃ λόγος. διὰ δὲ 

τῆς αὐτῆς ὀπῆς ἔξεισιν. Ῥα]. 840. Φί- 

λον δὲ οἱ ἦτορ ἰάνθη) Κατ᾽ ἐκεῖνο (Ρα]. 
2 “ Ν ῷ., Ὁ τῶν ΜΡ νά ἡ ἐκεῖνα) ὅτι περὶ τοῦ υἱοῦ ἐθάρσυνεν αὐτήν. 

᾿ 5» - ΕῚ 

ΟΩ. αὶ]. 841. Νυκτὸς ἀμολγῷ} Ἔν 
-“ - Ἶ ὰ Ἂ τῇ τοῦ μεσονυκτίου ὥρῳ καθ᾽ ἣν ἄρα 

ο΄ » ,ὔ Ἁ - Ἁ 

συμβέβηκεν ἀμέλγεσθαι τὰ ζῷα. τινες 
Ὁ Ἔ "-»" 

ἀπὸ ἀμογῷ, ὅταν οὐδεὶς μογεῖ, ὅπερ ἐστι 
ΡΤ Ν ΨΥ ΄ὔ ὦ ΗΑ 

κακοπαθεῖ, ἀλλὰ ἀναπαύεται. τινὲς ἀπὸ 
" --ζ ὦ ΕἸ Ν  Ψ ιν 
ἀμολῶ, ὅταν οὐδεὶς μολήσει, ὅ ἐστι βα- 

Ν -“ - 

δίσει. Πάντα δὲ ταῦτα εἰς τὴν τοῦ με- 
Ἐ. 0 

.Ψ» ᾿ Ν 
καὶ εἐστι Κατ το 

͵7 ε' ,ὔ 

σονυκτίου ὡραν καταστρέφει. 
ἐ 

Ἔν Ζ..1. μ. ὥρᾳ. 

μ᾿ οο 58π6 1Π|0 συμβέβηκεν ΡΕ. 1ῇ Ε. Ο. νουῖπδβ: 
ΒΟΤΤΜ., 

ἔτυμον ἤτοι ἀμολγῷ, καθ᾽ ἣν ὥραν συμπ- 
βέβηκε μὴ ἀμέλγεσθαιξ τὰ ζῶα. ἢ 
κωτὰ ἀφαίρεσιν τοῦ Ὕ ἀμολῷ, καθ᾽ ἣν ἣ 

ὥραν οὐδεὶς μολίσκει, ὅ ἐστι βαδίζει. Ἵ 
κατὰ ἀφαίρεσιν τοῦ δ, ἀμογῷ, καθ᾽ ἣν 
ὥραν οὐδεὶς μογεῖ, ὕπερ ἐστὶ κακοπαθεῖ, 
ἀλλ᾽ ἀναπαύεται. Ταῦτα δὲ πάντα Κ. 

τ. λ. δὶς. ῬᾺ]. Μέσῳ τῆς νυκτός, 
νόει δὲ τὸ ἀμολγῷ ἤτοι ὅπότε οὐκ ἀμέλ- 
γει τις᾿ ἢ ἡνίκα τις οὐ μολεῖν, ἀμολός καὶ 
πλεονασμῷ τοῦ γ ἀμολγός. Β. 82. 
Παιπαλοέσσης] Τὰ σκληρὰ καὶ κατά: 

ξηρα εὐκόλως καὶ χνοώδη γίνονται κα 
ὡσανεὶ παιπάλη. Β. 846. ᾿Αστερίς] 
Ὄνομα νήσου κειμένης μέσον Ἰθάκης καὶ 
Σάμου. Ῥᾳὶ. νυὶρ. Ω. Ὄνομα νήσαι 
ἐπιτηδείας πρὸς τὸ τὰς ναῦς λοχᾷν, ἢ 

γηῶν δεκτικὴ, οἱονεὶ λέχη νηῶν. ἘΣ, Ναύ: 

λοχοι] Νῆας φυλάττοντες. Β. Ἔν οἷς α; 

γῆες λοχῶσαι καὶ ἐνεδρεύουσαι λαθεῖν δύ- 
γανται. ἢ οἱ τὰς ναῦς ὑποδεχόμενοι τό- 

ποι. Ῥα]. Ω. Νυΐρ. Ἔν, Ἔνεισι. δι 

5061 1 ἀρ ]ῈΧχ ἁ οϑϑοΐ ἁπαϊομάσπι, 
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ὠμφίϑυμοι" τῇ τόν γε μένον λοχόωντες ᾿Αχαιοί. 

847. ᾿Αχαιξοί. 

ἀναστρέφεται. Ῥα]. 847. ᾿Αμφίδυμοι)] εἰσδύσεις ἔχοντες. Β.. Ε΄ Ω. (Ρα!. ν]ρ. Διττοὶ, ἀμφοτέρωθεν εἰσδύσεις, τουτέστιν ᾿Αμφοτέρωθεν διπλοῖ.) Τῇ τόνγε ἐξ ἑκατέρου μέρους εἰς πλοῦν (ΡὰΪ. νυϊρ. μένον] Ἐκεῖ ἐν τῇ νήσῳ. ἢ ἑκατέρωθεν εἴσπλους καὶ) καταγωγὰς ἔχοντες. ἢ δι- τῆς νήσου, Β. Ε΄, 
πλοῖ, εἰς οὺς ἔστι δύνειν, ἢ ἑκατέρωθεν 

Β δ 2 



ΤῊΣ Ϊ 

ΟΜΗΡΟΥ͂ ΟΔΥΣΣΕΙΑΣ Κ᾿. 

...-. τῦοθῃῈ0θἨπἜοΕὕ0..10»»-.---.--- 

Ἔ, πλεῖ ἐπὶ σχεδίης ᾿Οδυσεὺς πόντῳ κεαθείσης. 

ἯΩωςΣ δ ἐκ λεχέων παρ ὠγαυοῦ Τιθωνοῖο 

ὠρνυθ᾽, Ἱν᾽ ἀθανάτοισι φόως φέροι ἠδὲ βροτοῖσιν. 

“Ὑπόθεσις. ᾿Εκκλησίαν τῶν θεῶν δευ- 

τέραν ποιησάνινος ὃ Ζεὺς Ἑρμῆν πέμπει 

πρὸς Καλυψὼ κελεύων ἀποπέμπειν τὸν 

᾽Οδυσσέα. ἡ δὲ τὸ κελευσθὲν ποιεῖ. τῇ 

δὲ ὀκτωκαιδεκάτῃ ἡμέρᾳ ἰδὼν αὐτὸν ὁ 

Ποσειδὼν καὶ χαλεπήνας, λύει τὴν σχε- 

δίαν. ᾿Ινὼ δὲ αὐτῷ κρήδεμνον δίδωσιν ἐν- 

τειλαμένη ἐπίβαντι τῆς γἹ: ἀποῤῥίψαι 

αὐτό. καὶ πολλὰ παθὼν εἰς τὴν τῶν 

Φαιάκων χώραν ἔρχεται διασωθείς. Ῥα!. 

Ο. γυ!ρ. Τιθωνοῖο) Τιθωνὸς Λαομέδον- 

τὸς παῖς, Πριάμου ἀδελφὸς; Ἢοῦς ἀνήρ. 

Ὅ ᾿Ενδυμίων λέγεται συνευνᾶσθαι τῇ 

Σελήνῃ καὶ ὃ Τιθωνὸς τῇ Ημέρῳ. ἀλλη- 

σεῖται δὲ οὕτως. ὃ ̓ Ενδυμίων εἰς ἄνδρα 

ΠΥ καὶ τῇ μὲν νυκτὶ κοιμώμενον 

ἢ δὲ ἡμέρᾳ οὐδὲ ποσῶς, διὰ τὸ ἡσχρλῆ- 

ὯΝ περὶ τὰ κυνηγέσια ὃ δὲ Τιθωνὸς εἰς 

ἀστρονόμον. καὶ τῇ μὲν ἡμέρᾳ κοιμώμενον 

τῇ δὲ νυκτὶ ἐπαγρυπνοῦνται, διὰ τὸ ἤσχο- 

λῆσθαι περὶ τὰ ἄστρα. νυὶρ. Ἤως ση- 

μαίνει ἕξ' ἠὼς ἢ πρωΐα" ἠὼς τὸ ἀπὸ 

πρωΐας μέχρι μεσημβρίας" ἠὼς τὸ ἀπὸ 

μέσης ἡμέρας ἕως ἑσπέρας" ἠὼς τὸ νυχθή- 

μερον' ὡς ἡ ἀπὸ πρωΐας ἕως ἑσπέρας" 

καὶ ἠὼς ἢ σωματοειδὴς θεὰ, ὡς ἐνταῦθα. 

Μῦθος δέ ἐστιν ὅτι ἡ ̓ Ηὡς ἠράσθη τοῦ 

Τιθωνοῦ καὶ ἐμίγνυτο αὐτῷ. ἐζήτησε δὲ 

ἀπαθανατισθῆναι, καὶ ἐγένετο αὐτῷ. οὐκ 

ἐζήτησε δὲ καὶ τὸ μὴ γιράσαι, καὶ ἔζη 

πολλὰ ἔτη γέρων ὧν. καὶ ἀγανακτήσας τὸ 

γῆρας ἐζήτησε τοὺς θεοὺς μεταβαλεῖν αὐὖ- 

α Αἢ ἑρμηνεία ̓----Αα 6 δυΐοτῃ α028 ἴῃ μος 5. ΒΟ] ο εἴ 54. ἄθ βορυϊταγα πηαϊαθι πᾶν ο 

ΒΙΟΤΤΜ. τηγα 9 ΠΟ. οοἄ. ἘΝ. δᾶ τ2τ. σὰπὶ ποῖ. 

τὸν εἰς ὄρνεον, καὶ μετεβλήθη εἰς τέττιγα, | 

ἡ ὃ ̓ Ηὡς ἀθάνατον ἐποίησεν αὐτόν. Κα-᾿ 

λῶς δὲ τοῦ Τιθωνοῦ γυνὴ λέγεται, ἡ ἠώς. 

ὃ γὰρ Τιθωνὸς ἀλληγορεῖτθας, εἰς τὸν ἥλιον, 

καὶ Ἵλίου μὴ ὄντος, οὐδὲ ἡμέρα. ὅταν δὲ 

δύνη, τρόπον τινὰ συνευνάζεται τῇ ἡμέρᾳ 

ἐν γυκτὶ, ἀνίσταται δὲ ἣ ἡμέρα ἐκ τοῦ 

σκότους τοῦ ἡλίου ἀνατείλαντος. Λέγε- 

ται δὲ καὶ ὅτι ἡ Αρτεμις ἀνεῖλεν αὐτὸν, 

ἤτοι ἥ σελήνη. τοὺς γὰρ αἰφνιδίους θα- 

γάτους ταύτη καὶ τῷ ἡλίῳ ἀνετίθουν ἤ τῇ 

5 ᾿Απόλλων. Ἣ δὲ θεραπεία" τοῦ μύ- 

ΜΆ ὅτι τοὺς ἔτι νέους ὄντας καὶ αἰφνι- 

δίως ἀποθνήσκεντας ἔλεγον ἀρπάζεσθΑκ 

παρὰ τῆς Ἡοῦς. καὶ σὺν τούτοις ἡρπάγη 

καὶ ὃ Τιθωνός. διὸ καὶ τοὺς οὕτω θνή- 

σκοντας ἔθαπτον πρὸ τοῦ τὴν ἠῶ παντε- 

λῶς ἀνατεῖλαι. ἔλεγον δέ τινες, ὅτι [ 

πρόνοια καὶ ἢ εὐταξία ἀπὸ τῶν ἀνθρωπί- 

νων σωμάτων ἄχρι τῆς σελήνης ἐστὶ, 

δὲ ἄλλα ἀτάκτως καὶ ὡς ἔτυχε φέροντ' 

διὰ τὰς ἀστραπὰς, τοὺς ρέει 

ἀνεμοζάλας καὶ τὰ τοιαῦτα. ὃ δὲ Ὅ 1 

ρος ἄθρησιν τῶν θεῶν τὴν ἄνω πρόνοια! 

λέγει, καθημένην ἐκεῖ καὶ τὰ τῇδε οἰκο: 

νομοῦσαν καὶ ὑπὲρ τῶνδε βουλευομένην 

ὅτι δὲ λαλεῖν αὐτούς φησι, τοῦ μύθου 

ἐπεὶ καὶ σωματοειδῶς αὐτοὺς παριστᾷ 
ἀθανάτοισι ὁμιλοῦντας. Ὡ ὦ» ον 

φύως φέροι ἠδὲ βροτοῖσιν) Ἢ ὅτι ἔθος ἦ ἤ 

τοῖς παλαιοῖς μὴ ἐᾷν ὁρᾶσθαι γέκυν εὖγεν᾽ 

παρὰ τοῦ ἡλίου, ἀλλὰ θάπτειν τοῦτι 
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οἱ δὲ θεοὶ θωκόνδε καθίζανον' ἐν δ᾽ ἄρω τοῖσι 
Ζεὺς ὑψιβρεμέτης, οὗ τε κράτος ἐστὶ μέγιστον. 
τοῖσι δ᾽ ᾿Αθηναίη λέγε κήδεω πόλλ᾽ Ὀδυσηος, ς 
μνησαμένη" μέλε γάρ οἱ ἐὼν ἐν δώμασι νύμφης" 

Ζεῦ πάτερ, ἠδ᾽ ἄλλοι μάκαρες θεοὶ οἱὲν ἐόντες, 
μῆτις ἔτι πρόφρων, ἀγωνὸς, καὶ ἤπιος ἔστω 
σκηπτοῦχος βασιλεὺς, μηδὲ φρεσὶν αἴσιμα εἰδὼς, 
ὠλλ᾽ αἰξὶ χωλεπός τ᾽ εἴη, καὶ αἴσυλα ῥέζοι" Ιο 
ὡς οὔτις μέμνηται Ὀδυσσῆος θείοιο 
λαῶν, οἷσιν ἄνωσσε, πατὴρ δ᾽ ὡς ἥπιος ἥεν. 
ὠλλ᾽ ὁ μὲν ἐν νήσῳ κεῖται κρατέρ ἄλγεα πάσχων, 
νύμφης ἐν μεγάροισι Καλυψοῦς, ἥ μιν ἀνάγκη 
ἴσχει" ὁ δ᾽ οὐ δύνατωι ἣν πατρίδα γαῖαν ἱκέσθαι" τ 
οὐ γάρ οἱ πάρω νῆες ἐπήρετμοι, καὶ ἑταῖροι, 

6. ῥοι. 9. ξειδώς. 

12. λαξῶν. ξάνασσε. βώς. 

᾿ -φν» ΩΣ Ἀ “ .Ἃ ͵7ὔ 
πρὸ τοῦ ἀνατεΐλαι τὸν ἥλιον. ἢ λέγουσιν 
«“ ΟῚ Α ΕἸ ͵ Ὁ γ - ἊΠ ἐν 

ὅτι ἡ ᾿Ηως ἠράσθη τοῦ ' Τιθωνοῦ καὶ ἥρ- 
- δι ν ,ὕ » 

παξε τοῦτον, υἱὸν ὄντα Λαομέδοντος, ἀδελ-- 
φὸν τοῦ Πριάμου. ἀλληγορικῶς δὲ Τιθω- 
γὸς ἡ πρωΐα ἐν ἦ τίθενται τὰ ὦνια. 
Τοῖς μὲν βροτοῖς δεόντως. τοῖς δὲ ἀθα- 

΄ὔ ΄ Ν ΕῚ »Μ -“" »-᾿ - ᾿ γάτοις διατί; μὴ οὐκ ἔστι τοῖς θεοῖς φῶς; 
ἀλλ᾽ ἐνταῦθα φὼς τὸ ἡλιακόν φησιν. ἢ 
ἀθανάτους τὰ στοιχεῖα ὑποληπτέον, ὃ καὶ 
κρεῖττον. Ἰὼ, ᾿Αθανάτοισι] Τοῖς στοι- 
χείοις. ἘΠῚ ἴῃ πηλυρίηθ : Τὰ στοιχεῖα 
ἤγουν τοὺς ἀστέρας ἢ τοὺς οἰκοῦντας τὸν 
καλούμενον τόπον "Ολυμπον διότι ὁμοίως 
τοῖς θεοῖς καὶ αὐτοὶ ἔζων. ῬᾺ]. 2. Οἱ δὲ 
θεοί ] Οἱ φίλοι τοῦ Οδυσσέως. Ραᾳ]. Δευ- 
τέρα αὕτη περὶ ᾿δυσσέως θεῶν ἐκκλη- 

Υ ε Ἁ Ἁ ͵ ᾿ Ν -Ὁ σία. ἡ μὲν γὰρ πρώτη βουλὴ περὶ τοῦ 
σώζεσθαι ᾽Οδυσσέα, αὕτη δὲ περὶ τοῦ 
πὼς. Ῥαᾳ]. Ο. 5. Τοῖσι δ᾽ ᾿Αθηναῇ} 
Ν 

-" ᾿Αλλὴ ἡ ἄνω φρόνησις καὶ ἄλλη ἡ τῶν 
ἀνθρώπων. ἡ μὲν γὰρ τῶν ἀνθρώπων πολ- 
λάκις ἁμαρτάνει τοῦ δέοντος, ἡ δὲ ἄνω 

χῶ: αἴσυλα] ἔσσυλα Ἦ. 

Ιδ. βήν. 

ΕΙ1. οὔτις οὔτε Υ΄. 
τό. βοι. 

ἤτοι τὴς προνοίας οὐδέποτε. Ἐ). ", Ἔκ 
τῆς ἐν Ἰλιάδι Νέστορος εὐχῆς μετατέθβε:- 
ται. ῬᾺ]. 8. Μῆτις] Κατὰ μὲν τὴν 
πρώτην ἐκκλησίαν ὃ Ζεῦς παρεῖχεν ἀφορ- 
μὴν τῇ ̓ Αθηνᾷ αὐτὸς ἐναρχόμενος τοῦ λό- 
γου, νῦν δὲ ἡ ̓ Αθηνᾷ κατάρχεται. καὶ 
οὐκ ἐκεῖνα λέγει περὶ τοῦ σώζεσθαι αὐ- 
τὸν, ᾿Αλλά μοι ἀμφ᾽ ᾿Οδυσῆϊ δαΐφρον 
δαίεται ἦτορ Δυσμόρῳ ὃ δὴ δηθὰ φίλω κ᾽ 
ἀπὸ τῆλ᾽ ἀλάληται" (α΄. 49.) ἀλλὰ 
τῶν πολιτῶν καταβοᾷ, ὅτι ἐπὶ τοσοῦτον 
ἀμνημινοῦσι τοῦ ἄρχοντος, ὥστε καὶ τῷ 
υἱῷ αὐτοῦ ἐπιβουλεύειν. ἐν μέσῳ δὲ κατ- 
ετέθη τὰ περὶ τοῦ ᾽Οδυσσέως. Ρᾳ]. Ο. 
᾿Αγανός] ΓΑγαν τοῖς λόγοις ἱέμενος, ἢ 
ἡδυλόγος. ῬᾺ]. τι. Ὡς οὔτις] "Ἄμεινον 
ἐφ᾽ ἑτέρας ἀρχῆς ἀναγινώσκειν, ἵν᾽ ἢ 
θαυμαστικόν. Ῥα]. τ6. Οὐ γὰρ οἱ πάρα 
νῆες Λεληθότως ἀφορμὴν παρέχει τῷ 
πατρὶ περὶ τοῦ τρόπον τῆς σωτηρίας αὐ- 
τοῦ διατάξασθαι. Ῥᾳ]. Ο. ᾿Ἄναστρε- 

’ Ν Ἀ » Χ κ -“ δ... δ 5 πτεον ΤῊν παρᾶς ὠντι γαρ τοὺ εἰσι ἐστι. 

Ὁ Ηοϑ νοῦϑιιβ οπὶ μὰς γαυϊοίαϊο (ρτὸ φίλων ἄπο πήματα πάσχειν Ῥογβοῦιξ ἰὼ ΗΔ]. 
οἴϊαδην δα ππὴς Ἰοοστν ἱηνοηϊ: 
Φίλων ἀσὸ τῇ ς ΒΟΌΣ ΝΕι 

σά, οὐπὶ τ α΄. 40. Οοίοσιθ. Μοαϊο]. πανοῖ ὃς δὴ οἵ 
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οἱ κέν μιν πέμποιεν ἐπ᾿ εὐρέα νῶτα, θαλάσσης, 

γὺν αὖ παῖδ ἀγωπητὸν ἀποκτέινοι μεμάασιν, 

οἴκαδε νεισόμενον" ὁ δ᾽ ἔβη μετὼ πατρὸς ὠκουὴν, 

ἐς Πύλον ἠγαθέην, ἠδ᾽ ε ες Λακεδαίμονα δῖαν. 20 

Τὴν δ᾽ ἀπαμειβόμενος προσέφη νεφεληγερέτω Ζεύς" 
τέκνον ἐμὸν, ποιόν σε ἔπος φύγεν ἕρκος ὀδόντων: 

οὐ γὰρ δὴ τοῦτον μὲν εἐβούλευσας γόον αὐτή, 

ὡς ἤτοι κείνους Ὀδυσεὺς ἀποτίσετωι ἐλθών : 

Τηλέμαχον δὲ σὺ πέμψον ἐ ἐπισταμένως, ὡωὰ γὰρ, 25 

ὥς κε μάλ᾽ ἀσκηθης ἢ ἥν πατρίδα γαῖαν ἵκηται, 

"τ δ᾽ ἐν γηὶ μαλιμπετὲς ἀπονέωνται. 

Η͂ ῥα, καὶ “Ἑρμείαν, φίλον υἱὸν, ὠντίον ηὔδα" 

Ἑρμεία, σὺ γὰρ αὖτε τώ τ᾽ ἄλλα ; περ ἄγγελός ἐσσι, 

Νύμφη εὐπλοκώμω εἰπεῖν νημερτέα βουλήν, 
νόστον Ὀδυσσῆος τωλασίῴρονος, ὥς κε νέηται, 

οὔτε θεῶν πομπῇ, οὔτε θνητῶν ἀνθρώπων" 

ἀλλ᾽ γ᾽ ἐπὶ σχεδίης πολυδέσμου πήματα πάσχων 

19. γεισόμενον] νισόμενον Ν᾽. νισσόμιενον ὟΥ. 
24. ἀποτίσεται] ἀποτίσσεται Ἡ. 42. βέπος. 

υἱὸν] υἱὸν φίλον ὙΥ. 

Ῥα]. 23. Οὐ γὰρ δή] Τοῦτο“ ἐν ἐρωτή- 
σει προσενεκτέον ἃ. 'ῬΑΙ. Εἰ. Ψα]ρ. Ἔ- 
βούλευσας] ᾿Εβουλεύσω, ἐσκέψω. Ψα]α. 
τω, Δ 5: ᾿Απαλλάττει ἀγωνίας τὸν ἀκρο- 

ατὴν ἐπὶ τῷ Τηλεμάχῳ. Ρα]. 26. Ὥς 
κε μάλ᾽ ἀσκηθής] Σχέθω, ἀσχεθής καὶ 

ἀσκηθής, ἤγουν ἀβλαβής, ὁ μὴ παθὼν 
ἀεικέλια μηδ᾽ ἄσχετα. τούτῳ ἴσον τὸ 
ἀρτεμής. Ἐ.. “Ὑγιὴς ἐξ ἐπιμελείας. 

νι. ἐν Παλιμπετές) ᾿Αντὶ τοῦ πα- 

λιωπετεῖς, ὡς, ᾽ς δ᾽ ἐρέτας ἐπιτηδὲς ἀγεί- 

ρομεν (1]. α΄. 142.). Ρα]. Β. Ἔξ 
ὑποστροφῆ:, τ τὰ ὀπίσω. α]ρσ. Ἑἰς 
τοὐπίσω στρεφόμενοι. Ῥαᾳ]. 20. Ἑρμεία] 
Ἐν μὲν Ἰλιάδι τῇ ἼἼριδι χρῆται διακόνῳ, 
καταπληκτικὴ γὰρ καὶ τις πολεμίοις 
ἐοικυῖα.. ἡ δὲ ᾿Οδύσσειω μυθώδης ἐστὶν, 

20. βειπεῖν. 

- Μαῖο ἴῃ Ψυ]ρ. οὐ τοῦτο: ὨΪΠΪΓΠῚ ΡΙῸ : 
ἀ 516 ἢ.]. ἸΏ 68 : 568 5ου θη πηι αι Πϊς οὖ 5 πα}] 10 115 1008 προενεκτέον. 

ΒΟΤΤΜ. ΦἼσ. ρυΐο πολέμοις νοὶ πολεμικοῖς. 

20. δίξων. 

48. φίλον 
10. ἔοίκαδε. 

406. [ήν. 

ὡς καὶ ὁ Ἕρμῆς (Ω. ὡς καὶ γράφεται 

Ἕ.). παρατηρητέον δ᾽ ὅτι καὶ ἐν Ἰλιάδι 

ἅπαξ ἐπέμφθη τῷ τοῖς λύτροις διασῶσαι 

τὸν Πρίαμον. Ῥα]. ὦ. Ὡς συγγενῆ ὄντα 

τῆς ᾿Ατλαντίδος Καλυψοῦς αὐτὸν πέμπει. 

ΡᾺ]. 9. Σὺ γὰρ αὖτε] Σὺ γὰρ κατὰ 

ἄλλα ὑπάρχεις, ἐν τοῖς θεοῖς δηλονότι, 

ἤτοι ὅμοιος τοῖς θεοῖς ἐ ἐσσι. εἶ Ἶ δὲ καὶ ἄγ- 

γελλξι 

κατὰ ἄλλα ὅμοιος τοῖς θεοῖς, γενοῦ δὲ 

καὶ ἄγγελος'. Β. ᾿Αντὶ τοῦ ἐπεί. οὐ 

γὰρ προτίθεται ὁ ὃ γάρ. ΒΕ. 30. Εἰπεῖν} 

᾿Αφ' ἐτέρας ἀρχῆς ἀναγνωστέον. ἀπα- 

ἢ ἔξωθεν τὸ γενοῦ, ἵν᾽ ἦ σὺ γὰρ , 

-.- 

ρέμφατον γάρ ἐστιν ἀντὶ προστακτικοι ἷ 

τοῦ εἰπέ. ῬΑ]. 33. Σχεδίης] ΔῊΝ 

νεώς, τῆς αὐτοσχεδίως πηχθείσης. υ]ρ. 

Λείπει νεώς. ἡ δὲ σχεδία πηδάλιον οὐκ 

οὔ. σουσο-τ. ΒΌΤΤΜ. 

[Ἧος 50 ΒΟ ̓ πὶ 'ρδ8. ΠΆΤΑ Γδιοηἶ5 ἀοϑ ύπτα οδῦ, πἰδὶ βιιπηὰβ νδυϊδιὴ ᾿ΘΟΙΟΠΘΠΑ 

556, τά τ᾿ ἄλλα καὶ ἄγγελος. ΒΌΤΤΜ. 

ΒΌΤΤΜ. 
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5, Ἁ 5 ᾽ “ "ἢ Ἅ, .“ ἡματί κ' εἰκόστῳ Σχερίην ἐρίβωλον ἵκοιτο, 

“» Ὧν 55 νν 7 Φαιήκων ἐς γωῖαν, οἱ ὠγχίθεοι γεγάασιν" 
35 - ΄ »“"» ς ἢ δ ΄ οἵ κέν μιν περὶ κῆρι, θεὸν ὡς, τιμήσουσι, 

Ω 39 9 Ν» Υ 3 2 »» : πέμψουσιν δ᾽ ἐν νηὶ φίλην ες πατρίδα γωιαν, 
ἢ «“ 3 “ ἂν χωλκόν τε χρυσόν τε ὥλις, ἐσθητά, τε δόντες, 

Εν ιν 3. δΑ ᾿,ω5 ὅ"} ἂς πόλλ᾽, ὅσ᾽ ἂν οὐδέποτ᾽ ἐκ Τροΐης εξήρωτ᾽ ᾿Οδυσσεὺς, 
εἴπερ ἀπήμων ἤλθε, λωχὼν ὠπὸ ληΐδὸς αἶσαν. 40 Δ Ν ς ρας ἄνδς. Ν 7 ,Ὅ.“ ὯΝ 4“ ἢ ὡς γάρ οἱ μοιρ᾽ ἐστὶ φίλους τ᾽ ἰδέειν, καὶ ἱκέσθαι 
οἶκον ἐς ὑψψόροφον, καὶ ἑὴν ἐς πωτρίδω γαῖαν. 
Ὥς ἔφατ᾽" οὐδ᾽ ἀπίθησε διάκτορος ᾿Αργέιφόντης" 

34. κἼ Υ . 
36. περὶ] πέρι ὙΝ. 
ἐκ Η Υν. 

ἔχει. Ρα]. Ὥσπερ παρὰ τὸ ἀμφαδὲν 
ἀμφάδιος καὶ ἀμφαδίως (ΡΔ]. ἀμφα- 
δία), οὕτω καὶ παρὰ τὸ σχεδὸν σχέδιος 
λόγος, ὃ μὴ ἀναβολὴν ἔχων κατασκευῆς, 
ἀλλ᾽ ἐκ τοῦ συνεχοῦς (ΜραΙΟΙ. σύνεγ- 

ἴγυς) λεγόμενος, καὶ σχεδία ναῦς. Ῥαὶ. 
π᾿, Ο. Πολυδέσμου δὲ ἀντὶ πολυγόμ.- 
φου. Ὁ, Ω. πολλοῖς ἐμπεπηγμένης 
γόμφοις. ῬΑ]. οἱ Μ5. Βαΐπθβ. Πολ- 
λοὺς σχοίνους ἐχούσης. Β, 44. Ἤματί 
κ᾿ εἰκοστῷ} Χωρὶς τοῦ κέ αἱ κοινότεραι. 
Ηδ1]. Σχερίην) Σχερία ἐκαλεῖτο ἡ νῆ- 
σὸς τῶν Φαιάκων, τὸ δὲ μετὰ ταῦτα ἐκ- 
λήθη Κερκύρα (ῬᾺ], Κέρκυρο; Ῥ6Υ σοΥ- 
Γροῖ.). τὸ δὲ ἀρχαιότατον ἐκαλεῖτο 
Δρεπάνη. Ψιυϊο, Ῥὰ]. Ἢ Σχερία τὸ 
μὲν πρῶτον ἐκαλεῖτο Δρεπάνη διὰ τὸ 
ἐκεῖ φυλάττεσθαι τὴν δρεπάνην τὴν 
τμητικὴν τῶν τοῦ Κρόνου αἰδοίων. ἐκ- 
λήθη δὲ Σχερία, διὰ τὸ δεηθῆναι τὴν 
Δήμητραν τοῦ Ποσειδῶνος ὥστε στῆ- 
ναι τὴν ῥοὴν τῶν ὕδατων τῶν μελλόν- 
τῶν προσχῶσαι αὐτὴν ὡς πολλῶν ἐπει-- 
σρευσάντων. σχεθέντων οὖν τῶν ὑδάτων, 
Σχερία ἐκλήθη. μετὰ δὲ ταῦτα μετ- 
ὠνομάσθη, Κέρκυρα καλουμόη. Ἐ. 
35. Φαιήκων ἐς γαῖαν] Κέρκυραν τὴν 
᾿Ασωπίδα ἕ ἀγαγὼν αὐτόθ, ἸΠοσειδὼν καὶ 
μιγεὶς, ἴσχει παῖδα Φαίακα, ἀφ᾽ οὗ οἱ 

ΚΣ Ια. Ῥάϊιβ. 2. 5. οἵ δῖος. ΒΌΤΥΜ. 
δ Οσμδρίγπηΐ ἴῃ 

10. Εώς. 

41. ἔοι. τε Πιδεῖν. 

»- Ε " 10. ἤματι ξεικοστῷ. 

38. βάλις ξεσθῆτά τε. 
42. βοῖκον. ἕἑβήν. 

35. ἀγχίθεοι] ἀγκύθεοι Ἡ. 
20. οὐδέποτε 51:6 

Φαίακες. Ῥα]. Ο. ᾿Αγχίθεοι] Ἤτοι 
,ὔ 7 κῳ πον μον ε καθότι τρίτοι εἰσὶν ἀπὸ Ποσειδῶνος οἱ βα- 
“-“ Ἀπ νι οἷ ᾿ δ ΄, “ 9 Ἅ σιλεῖς αὐτῶν, ἢ ὅτι εὖ αἰμόνες εἰσιν ἢ 

καθὰ οἱ θεοὶ συνδιατρίβουσιν αὐτοῖς καὶ 
εὐωχοῦνται. νυ]ρ. Διὰ τὴν εὐδαιμο- 
γίαν καὶ τὴν εὐπάϑειαν. ἢ διὰ τὴν εὐ- 
γένειαν, ἀπὸ γὰρ Ποσειδῶνος τρίτοι εἰσὶν 

ε -“ 5. ὦ ΕΝ ἡ ι, Χ οἱ βασιλεῖς αὐτῶν, ἢ καθὸ οἱ θεοὶ συνδια- 
τρίβουσιν αὐτοῖς καὶ εὐωχοῦνται διὰ τὴν 
φιλοξενίαν. Ἐ. 48. Ἕσθῆτά τε δόντες] 
Ψιλωτέον τὸ ἐσθῆτα. πᾶν γὰρ φωνῆεν 
τὸ σ ἔχον ἐπιφερόμενον μετὰ δασέος, 

- » 7 Ψ » , ψιλοῦται" ἀσχάλλων, ὦσθμα, ἐσθλός, 
ὕσχος. ΒΒ. ΡᾺ]. 30. Τροίης ἐξήρατο] 
Διαιρετέον. τὸ γὰρ ἑξῆς. Τροίης ἀπὸ ληΐ- 
δος, ἀπὸ τῆς Τρωϊκῆς λείας. νυ ]ρ. Ραὶ]. 
Τροίης δισυλλάβως, ἵνα τὴν χώραν ἀκού- 
σωμεν. Ρᾳ]. Ἐξήρατ᾽ ᾿Οδυσσεύς] Ὡς 
ἐξαίρετα ἔλαβεν, ἢ πλείονα τῶν ἄλλων. 
Ἐς 40. Λαχών] Κληρωσάμενος. Ῥα]. 
Ψυ]ρ. ᾿Απὸ ληΐδος] Ἢ ἀπέ παρέλκει. 
διὸ τηρεῖ τὸν τόνον. ῬᾺ], Αἶσαν] Αἰτῷ 
ἐπὶ τῶν μὴ ἀντιστρεφομένων, αἰτοῦμαι 
δὲ ἐπὶ τῶν ἀντιστρεφομένων. Β. 43. 
Ὡς ἔφατο] Μετηνέχθησαν οὐ δεόντως 
ἐντεῦθεν εἰς τὰ περὶ τῆς ᾿Αθηνᾶς ἐν ἅ 
λεγόμενα (α΄. ο6.) καὶ εἰς τὰ περὶ Ἕρ- 
μοῦ " ἡνίκα ἀπ᾿ ᾿Ολύμπου εἰς τὴν Τροίαν 
κάτεισιν (1], ὡ΄.. 330.). Ο. Ῥᾳ]. Ηδτ. 

Ἰπσηάο, σερὶ ἐμοῦ, Ρα], οἵ Ηδν]. ΒΌΤΤΜ. 
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Ι] » Μ θ « Ν Ν δὴ Ν δ΄ 

αὐτικ᾿ ἔπειθ ὑπὸ ποσσὶν εθήσωτο Κωλώῶ πέδιλα, 

3 7 7 ᾿ - ΄ 3 Ἧ ) ἐἼφρας. Ν 

ὡμβρόσιω, χρύσεια" τώ μιν φέρον ἡμὲν εᾧ υγρήν, 45 

ἠδ᾽ ἐπ᾿ ἀπείρονω γαῖαν, ὠμῶ πνοιής ὠνεμόιο. ' 

ἐίλετο δὲ ῥάβδον, τῇ τ᾽ ἀνδρῶν ὄμματω θέλγει, 

ὧν ἐθέλει, τοὺς δ᾽ αὖτε καὶ ὑπνώοντας ἐγείρει. 

τὴν μετὼ χερσὶν ἔχων πέτετο κρωτὺς ᾿Αργειφόντης" 
7 ΜΠ Ζ Ὡς 5 2Δ 5 3 

Πιερίην δ᾽ ἐπιβὰς, εξ αἰθέρος ἔμπεσε πόντῳ" 
ΝῪ 

κο 

7 5᾽. 9} 35... Νὰ, » ᾿ 57) ᾽ 

σεύωτ᾽ ἔπείτ ἐπὶ κυμῶώ, λώρω ὄρνιθι εοίξως, 

44. πέδιλα] πέδηλω Ν. 

Διάκτορος) Ἔκ τοῦ διώκτωρ διάκτορος. 

καὶ μετάγεται ἢ γενικὴ εἰς εὐθεῖαν. ἢ 

παρὰ τὸ διάτορος ὁ μεγάλως φωνῶν, 

πλεονασμῷ τοῦ κ. Ἐ. 45- Τά μιν φέ- 
ς ͵ὕ " Ε 7 ΕἾ 

ρ0"] Ὁ λόγος γὰρ ἐν χάρταις γραφόμε- 

νὸς φέρεται διά τε θαλάσσης καὶ ξηρᾶς 

καὶ πανταχοῖ. τοῦτο γὰρ αἰνίττεται τὸ 

καὶ ἐφ᾽ ὑγρὴν καὶ ἐπ᾽ ἀπείρονα γαῖαν. 

Β. 47. Εἵλετο δὲ ῥάβδον] Λόγου πα- 

ρμαίνεσιν (δ υἱρ. λ. ὀρθότητα) γοητέον 
Ἀ -ε - ἘῸΨ ε, Ἀ Ν 

τὴν τοῦ Ἑρμοῦ ῥάβδον, ὥστε ψυχὰς μεν 

τεταραγμένας παύειν, ἐκλελυμένας δὲ 

διεγείρειν. ΒΕ. Ψυϊο. Λόγος γὰρ ὧν 

τοὺς μὲν λυσσῶντας καταπραῦνει, τοὺς 

δὲ χαλίφρονας, μεριμνητὰς λόγων (λόγων 

οἰ. ΡᾺ]. δ Ὁ. ; νἱά. τῃηοχ) ἐργάζε- 

ται. Ἐ. ὈὈρθοτάτου λόγου σημεῖον ἥ 
ΦΎΖ Ν Ἁ 7 "“ Ας 

ῥάβδος. τοὺς μὲν νήφοντας κηλεῖ, τοὺς 

δὲ ἠκαιρημένους ὀρθοῖ, καὶ ψυχὰς παρα- 

γενομένας (581. πἴργα. οοἀ. ΡΙῸ τετα- 
͵ὕ ͵ὔ . ᾿; Ν 7 

ραγμένας) παύει, ἐκλελυμένας δὲ διεγεί- 

ρει. Ῥα]. Ω. Οὐδὲν δέ φασιν ἷ ὄφελος 

ἐνθάδε ῥάβδου, ὥσπερ ἐν ᾿Ἰλιάδι (υ΄. 

445.) πρὸς τὸ κοιμίσωι τοὺς πυλωρούς. 

οὗ συνορῶσι δὲ ὅτι ἴδιά τινά ἐστι θεῶν 

φορήματα. ὡς εἴ τις μέμφοιτο ὅτι Πο- 

σειδὼν εἰς Αἰθιοπίαν πορευόμενος, διατί 

τρίαιναν ἔχει. Ῥα]. Ὁ, ἴΑλλως. Κατὰ 

τὰς κοινὰς ἐννοίας ᾿Αθηνᾷ μὲν ἔγ- 

χος, Ποσειδῶνι δὲ τρίαιναν, Ἑρμῆ δὲ 

1 Ηἰἷς ᾳυοηὰο ἴῃ ΜοαΙοΙ. βουρίαπη. φησίν : τηδπᾶο ὁ 5 ρβοσαθηΐα συνορῶσι τηδηϊ ο8ῖο., 

ΟἹ. τὰ α΄. 262. ΒΌΤΤΜ. 
κ᾿ Ἠδθομοια αθγο δά 55. ΒΌΤΤΜ. 

ΓΗδς οχ Ηαδιῖ. ααοαὰθ Ῥουβοόηπβ ργΟτα} 1 δἀά!αϊίημο ἐς νἱάοτατ ρογπογε δά ΓΤ ἢ 

ΒΌΤΤΜ. 
"ἢ Κατὰ τὴν μορφήν. (ΟΟΥΤΊΡΟ :" Κατὰ τὴν ὁρμὴν, οὐ κατῶ σὴν μ.- 

48. ὑπνώοντας) ὑπνώωντας ν 51. βεζοικώῶς. 

ῥάβδον παρατίθησὶν. λόγος γὰρ ὧν οία. 

(ας ἴῃ Ε.) Ραᾳ]. ῷ. Βραχὺ τὸ α τοῦ Ι 

ῥάβδον. Ῥα]. 50. Πιερίην] Ὄρος Μα- 

κεδονίας Μουσῶν ἱερόν. Ε. ΘΟ. Μυρ. 

ἐπίερος γὰρ ὃ λόγος. 1ὰ. Ὁ, Ὄνομα ὕρους 

ἐν τῇ Θράκῃ. θ-. Πιερίης ἐπιβάς] ᾿Αν- ὁ 

αγκαῖ ([. ἀναγκάζει) τὸ ἔπος ὅτι ὄρος, 

Ὄλυμπος θεῶν οἰκητήριον κατὰ τὸν ποιη- 

τήνἙ. Ἑἰς δὲ τὸ, ἐξ αἰθέρος, βραχὺ", 

διασταλτέον. Δαιμονίως δὲ ἐπὶ μὲν τοῦ 

ἐδάφους, ἐπιβῆναι, ἐπὶ δὲ τῆς θαλάσσης, 

ἐμπεσεῖν. Ῥα]. Ἔξ αἰθέρος ἔμπεσε 

᾿Αθρόως, οἰκειοθελῶς, ὡς οἱ νήχοντες. Εὰ. 

51. Σεύατ᾽ ἔπειτα) Προσέθηκέ τις οὐ 

δεόντως τὸν στίχον'. καὶ μέντοι καὶ 

βραδύτερον πορεύεται μὴ χρώμενος τῷ 

ἰδίῳ τάχει, ἀλλ᾽ ἐποχούμενος κύμασι καὶ 
[ 

- .} 
μιμούμενος άρον κατὰ τὸ ἔπος. Ῥα]. Ω. ' 

Λάρῳ ὕρνιθι ἐοικώς] Τὴν ὁρμὴν, οὐ τὸ σῶ- ᾿ 
͵ ιν Ψ 

μα. λάρος δὲ ὄρνεον θαλάσσιον. ναθΝ 

Κατὰ τὴν μορφὴν ἴ", ὡς καὶ Ἴρις Μουλυβ- 

δαίνῃ ἰκέλη (1]. ὡ΄. 80.). ῬΑΙ. Διωτί, 
Ἃ ͵7 ᾿ Ν Ν Ε - » Ἀ Ἃ Χλλ, ΄ὔ Ψ 

ἄάρῳ καὶ μὴ ἀετῷ ἐοικῶς ἢ ἀλλῷ τινὶ 
Ν Ε Α 

τοιούτῳ ; διότι οὔτ᾽ ἀετὸς οὗτ᾽ ἀλλο τέ 
- 3) 7, 7ὔ ε 

χερσαῖον ὄρνεον δύναται πλέειν ὡς τῶν 
-“ 5 Ψ 35 «ε Ν ΄ Υ 

πτερῶν ἠραιωμένων ὄντων, ὁ δὲ λάρος θα- 

λάσσιος καὶ πυκνότερος. καὶ οὐκ ἦν ὅμοι-. 
[ΩΣ 

εἰ Ἂ 

θῆναι ἄλλῴ τινι θαλασσίῳ δ εἶδος, 
υνἤδι ἢ 

ἀλλὰ διὰ τὸ λαμπρὸν καὶ λευκὸν τοῦ 

θεοῦ" τοιοῦτος γὰρ καὶ ὃ λόγος" ὡς τῷ 

ΒΌΤΤΜ. 
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“ ἊΝ ᾿Ἶ Ζ ει ἂν " ΄ ὅστε κατῶὼ δεινοὺς κόλπους ἁλὸς ἀτρυγέτοιο 
ΕῚ μν ψ -' Ν γ}ς ͵7 ς ἰχθὺς οὐγρώσσων πυκενώ πτεροὺ δεύετωι ὥλμη" Ὁ» ΄ ἌΡ 7 ς ἣΨ τῷ ἰκέλος ποόλεεσσιν ὀχήσωτο κύμασιν Ερμης. 
5 9 Ψ ἈΝ ᾿ " 3 ͵, “0Λ» 3 “ ῳλλ ὁτε δὴ τήν νήσον φὐφικετο τηλόθ εουσων, 55 
ἔνθ᾽ ἐκ πόντου βὰς ἰοειδέος ἡπειρόνδε 
ἤϊεν" ὀῴρα μέγω σπέος ἵκετο, τῷ ἔνι νύμφη 
γώϊεν εὐπλόκωμος" τὴν δ᾽ ἔνδοβ, τέτμεν ἐεοῦσων. 
πῦρ μὲν ἐπ᾽ ἐσχχωρόφιν μέγα καίετο, τηλόθι δ᾽ ὀδχκὴ 
κέδρου τ᾽ εὐκεάτοιο, θύου τ᾽, ἀνὰ νῆσον ὀδώδει, όο 

᾿ « 2. 9 5 5, “ὃ “- δαιομένων' ἡ δ᾽ ἔνδον ἀοιδιάουσ᾽ ὀπὶ κωλή, 
Ἂν ᾽ ΄ τ Α ἱστὸν ἐποιχομένη, χρυσείη κερκίδ᾽ ὕφαινεν. 

52. κατὰ δεινοὺς) κατ᾽ ἀδεινοὺς . ΡΙῸ γι. Ἰ. 
10. τηλόθι] τηλόσε Η. 50. καίετο] δαίετο Ψ, 

ἡλίῳ ὁ κύκνος ἀνατίθεται. ἘΙ. 54. 
᾿Ατρυγέτοιο] Ἢ τὴν μὴ τρυγωμένην διὰ 
τὸ πικρὸν τοῦ ὕδατος, ἢ τὴν ἣν οὐ δύνω- 
ταί τις τρυγῆσαι διὰ τὸ πολὺ τοῦ ὕδατος. 
Β. -3. Ἰχθὺς ἀγρώσσων)] Ἣ ἀμφι- 
βολία τῆς διαστολῆς οὐδὲ τοὺς ἐξηγησα- 
μένους ἔλαθεν. ἤτοι γὰρ ἀγρώσσων πυ- 
αἰνῶς, ἢ πυκνοτέρα ἃ ἣ πύκνωσις τυγχά- 
εἰ, τῆς φύσεως πρὸς τὴν χρείαν αὐτοῖς 
ταύτην σκέπην πορισαμένης, ὡς μὴ ῥᾳ- 
ἡίως πρὸς τὴν σάρκα διικνούμενον τὸ ὑγρὸν 
τοιμιαΐνει (80Γ, πημαίνει»). ῬᾺ]. Ὁ. 
[ὃ πυκινά δύναται καὶ τὸ πυκνὼς καὶ τὸ 
τυκνά. ῬᾺ]. 54. ΟΓ, ποῖ, δὰ ει. 
5. ᾿Αλλ᾽ ὅτε δὴ τὴν νῆσον] Πρὸς τὰ 
ερὶ τῆς πλάνης, ὅτι πόῤῥω που ἐν ἐκτε- 
Ὀπισμένοις τόποις ἀορίστοις. φησὶ γοῦν, 
Ἴλόθι που τὴν νῆσον εἶναι. καὶ πρὸς τὰ 
ερὶ ̓ Ολύμπου σεσημείωται, εἰ γὰρ μὴ 
πὸ Μακεδονίας ὁ θεὸς ἐξορμᾷ, ἀλλ᾽ ἄνω- 
εν ἐξ οὐρανοῦ, οὐκ ἂν πολλὴν ἐπῆλθεν, 
ὡς εἰς τὴν νῆσον παραγένηται (ΡᾺ!. 

54. Βίκελος. 56. βιοξειδέος. 

02. χρύσέιῃ χρυσέῃ Η. 

παραγίνεται), ἀλλ᾽ εὐθὺς βουληθεὶς κατὰ 
κάθετον γενόμενος. ῬᾺ]. ὦ. 6, Ἤπει- 
ρόνδε] Τὸ ἤπειρον ἄμεινον τοῖς ἄνω συν- 
ἄπτειν" ἐκβὰς ἐπὶ τὴν ἤπειρον ἐκ τῆς θα- 
λάσσης. Ῥαᾳ]. Ω. ἀντὶ τοῦ ἐπὶ τὸ ξηρόν. 
καὶ ἐπὶ τῆς ᾿Ιθάκης, ᾿Ηπείρῳ ἐπέκελσεν 
(υ΄. 114.). Ῥα]. ςγ. Ὧι (βἰο ρῥτὸ τῷ 
ἔν.}} Ἔν ᾧ. Ψα]ρ. 58. Τέτμεν] Κατ- 
ἔλαβεν. ἐκ μεταφορᾶς τῶν τὴν ὁδὸν τε- 
μνόντων καὶ καταλαβόντων τὸ διωκόμε- 
νον. τὸ δὲ τέτμεν, τέτομεν, καὶ ἐκβολῇ 
τοῦ ο, ὡς τὸ ἴδομεν ἴδμεν. Ἐ. Τέτμεν 
ἀντὶ τοῦ μετὰ σπουδῆς καὶ συντομίας 
κατέλαβεν. Β. 50. Τηλόσε (5ἷςο, ΠΟῊ 
τηλόθι}} Πόῤῥω. Ψυ]ρ. 6ο. Εὐκεά- 
τοι) Ἢ εὐπίπτου , ἢ εὐκαύστου. Β. 
Εὐσχίστου εἶδος δένδρου, ἢ εὐκαύστου. Ἐ;. 
Εὐκατακλάστου. Ο, Εὐκατασκευάστου, 
εὐκλάστου, εὐσχίστου. Ὑτιὶρ. 61. Γρά- 
φεται καὶ οὕτως, Δαιομένων νύμφη δὲ ἐῦ- 
πλοκαμοῦσα Καλυψώ. Ῥα]. Ηδ1]. Ο. 
62. Ἱστὸν ἐποιχομένη] Διότι μέγα ἦν, 

᾿ δ᾽ πε Ἰτυᾶο νου θοστπλ ἶο αθοηπο ᾿δοιματη ΡΓΟΓΩΪ, δἰ ἔθτθ βαρριοπάδηι: , - - ; -" , ’ ς , 
) τυκνινὰ τσερώ, τῶν γὰρ πτερὼν ἐν τοῖς θαλασσίοις τυκνοτέρα ἢ «πύκνωσις κ. «. λ. ΌΤΥΜ. 
“Ὴοο νριθι ἴῃ Ὁ. Ομ βδιιη οἵ ἦι Ιοοο, ἴῃ Μοαϊοὶ. σογίο, δα βϑαιθη τα ΠΟΥ ἸΩΠη ἃ "Ενθ᾽ ἐκ πόντου βὰς ΡΟ} δῦ, 
ΡῬουι. εὐπρίασιτου. ΒΌΤΤΜ. 

ΝΟΙ,. 1. 

ΒΟυΤΤΜ. 

σο 
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ὕλη δὲ σπέος ἀμφιπεφύκει τηλεθόωσω, 

κλήθρη ΓΝ αἰγειρός τε, κωὶ εὐώδης κυπάρισσος. 

ἔνθω δὲ τ᾽ ὄρνιθες τωνυσίπτεροι εὐνάζοντο, 65 
» 

“Ν ; "» 2) ΄ 7 ͵ 

σκωπσες τ, ἐρήκες ΤῈ: τανυγλωσσοι 1ε κορῶώνῶ!ι 
΄ » “ ᾿ 3 

εἰνάλιωι, τῆσίν τε θωλάσσιω ἔργω μέμηλεν. 

ἡ δ᾽ αὐτοῦ τετάνυστο περὶ σπείους Ὑλαφυροῖο 
« « 7 Ν »ρο»“" 

ἡμερὶς ἡβώωσω, τεθήλει δὲ σταφυλήῆσι" 

κιρήνῶι δ᾽ ἐζξείης πίσυρες ῥέον ὕδωτι λευκῷ, γο. 

πλησίωαι ἀλλήλων τετραμμένωι ἄλλυδις ἄλλη. 

ἀμφὶ δὲ λειμῶνες μαλωκοὶ ἴου, δε σελίνου, ι 

63. τηλεθόωσα] τηλεθάουσα 8604 οχ οιηῃθηᾶ. Η. 

δ ἠδ᾽ ὟὟ. 72. Βίου. 

ἐπορεύετο κάμνουσω αὐτό. Ἐ. 64. Κλή- 
θρη] Εὕρηται ὃ αἴγειρος, καὶ ὃ πρῖνος. τὸ 

δὲ κυπάρισσος μόνον θηλυκῶς. Ῥα]. Ο. 
65. Τανυσίπτεροι)] Οἱ ἐν τῇ πτήσει τεί- 
γοντες τὰ πτερά. σκῶπες δὲ ὕρνεω νυκτο- 

νόμο κακόφωνα. ἘΠ ὦ ψγυΐρ. 

σκαιόπες οὖν τινές. α]ρ. 66. Τα- 
νύγλωσσοι δὲ μεγαλόγλωσσοι. τὰς αἰ- 
θυίας (Ο. αἰθάλας) δέ φησι 3. Ῥα]. Β. 
Ω. ό6γ. Θαλάσσια ἔργα) Αἱ ἐν τῇ 
θαλάσσῃ διατριβαί. Ῥαὶ. δ]. Μέ- 
μηλεν] Γρ. μεμήλει. δ]. 68. Ἢ 
δ᾽ Τ αὐτοῦ τετάνυστο] Τὴν ἄμπελον περι- 
πετᾶσθαι τὸ σπήλαιόν φησι, ὥσπερ στέ- 
φανόν τινα. εὐμορφοτέρα δὲ γίνεται ἄμι- 
πελος βότρυσιν ἀνθοῦσα, ὃ δηλοῖ διὰ τὸ 
ἡβώωσα. Ῥα]. Ωῷ. ὅρ. Ἡμερὶς ἡβώω- 
σα Τὴν ἄμπελον εἶπεν. ἅπαξ δὲ ἐν- 
ταῦθα τὸ ὕνομια᾽ πρὸς ἀντιδιαστολὴν τῆς 
ἀγρίας. Ῥα]. Ε΄. ὦ. Τὸ ἡβώωσα ἀντὶ 

τοῦ ἀκμάζουσα. Ἐ!. Ω. 71. Πλησίαι 
ἀλλήλων] Ὅρα τὴν τάξιν. οὐ γὰρ τῷ 

ᾳ Ψ1ά. 5600]. «΄.44τ. ΒΌΤΤΜ. 

67. ξέγα. 68.) 

περὶ τῶν δένδρων λόγῳ καὶ τοὺς λειμῶνας 

ὑπέθηκεν" ἀλλ᾽ εἰπὼν περὶ τοῦ ὕδατος, 
,, 5 5 - 3 - -“ “ὶ 

τοὺς ὑπ᾽ αὐτοῦ ἀνθοῦντας λειμῶνας δεῖ- 
ΕἾ 5). 2 Δα ! 

κνυσιν. Ο. ὕΑλλλυδις ἄλλη] ᾿Αλλη ἄλ- 
λαχοῦ. τὸ ἄλλη ἐπίῤῥηυιά δ. ἐστιν, ὅθεν. 
ἄνευ τοῦ « γραπτέον. νυ ]ρ. "λλλυδις 

ἀντὶ τοῦ ἀλλαχοῦ. τὸ δὲ ἄλλη εὐθεῖα, 
« »ᾺΝ 5 δά ͵ αἱ. 
ὅθεν οὐδὲ τὸ ἰῶτα προσγρωπτέον. Ῥαὶ. 

72. Λειμῶνες μαλακοί] Κακῶς τινες πε- 
7 “ν5 ν «ἼΕ ΄ὔ ΓΗ 

ριέσπασαν, ἵν᾽ ἡ μαλακοὶ, ὡπαλοί. ἀλ- 

λαχοῦ γὰρ λέγει, “Ὑδρηλοὶ μαλακοί ((. 
133.). δαἰρ. Τινὲς μαλακοῦ γράφου: 

σιν. Ἠατ!. Ἴου ἠδὲ σελίνου] Τὸ σέλινόι 

τινες ἐτυμολογοῦσιν ὅτι σευόμενον ἐΐ 
3, 

) 

ἕλους. ἔστιν ὅτε καὶ τὸν Ὅμηρον ἐτυμο' 
σ᾽ - ι ͵ὕὔ 

λογοῦντω προσθεῖναι “Ἑλεόθρεπτόν τε σέ" 

λίνον. δυνάμει γὰρ τὸ τρέφεσθαι Σ 
Ν ͵ ’ὔ Ν “. ἂν 

γε; τὸ σεύεσθαι. διώκεται γὰρ ἀπὸ τῇ 
αὔξης τὰ τρεφόμενα. λύειν γὰρ τὴ 

,ὔ “«“ [᾿ Ν 5 Ζ 
στρωγγουρίων τῶν ἵππων τὴν ἐκ τάσε 

πολλῆς ἢ ἀργίας γινομένην τὸ σέλινο 
ὅθεν καὶ τὸν “Ὅμηρον τεχνικῶς φῆναι 

τ οἷς Ἰοηπλα (σᾶ. Ρα]. ῥγὸ ἠδ᾽. Ναπι 6 Ὁ. Ἰοπιπλᾶ ἰαπίμιη δου αὐσοῦ σετάνυσα, 

ΒΟΌΤΤΜ. 
5. Βοοίο Βδγμοβ. 6 Μ85. 515 ρτὸ ἐσύῤῥηματοροβυϊέ εὐθεῖα (ν. τῆοχ Ρ8].) Ἰαυ δ η5 51Π|1 

50Π0]. δά 5369. οὶ εβ ἄλλῃ ἐσίῤῥημά ἐστι καὶ μετὰ «οὔ ἰῶτα γραπείον. ΒΌΤΤΜ. 

ἐβοῦ, μαλακοῦ, ἁπαλοῦ, ΠΟΤ ΠῚ γΘΥΡΟΓΙΏ) ΡΟΒίοα 15 1π οΡΡγοίδτηθπίῃτη θϑί,θί αὐϊάοι 

ΨΊΟΙς ἰὰπίμπι ἃρίαπ), ΠΟῺ ΡΙδΐο. ρα τΐγυτη, δῆς ναγϊθταίοιη, μαλακοῦ Ρ1Ὸ μάλ. 

κοὶ, 5010 ἀοσθῆτι ᾿παϊσατὶ, τινὲς πσερίέσπασαν: υἵὖ αἸΧΟΓῚΒ ἀογῖνδίμπη ΠΟς ΘΧ Δη αυΐοΓ 

στδτητηδίϊοὶ ΠΠΡτο, σα δηΐο ΟουΪο5 ἔαϊββεῖ ργῖβοα βου ρίασα ΜΑΛΑΚΟΙ͂Ο ἢ. 6. μώλϑκ 

ΒΌΤΤΜ. ἴον, 6] μαλακοὶ ἴου. 



ΤΊΒΟΥ. ΟΔΥΣΣΕΙΑΣ Εἰ γ53-τοϑ2, 

θήλεον" ἔνθα κ' ἔπειτα καὶ ἀθάνωτός περ ἐπελθὼν 
θηήσαιτο ἰδὼν, καὶ τερφθείη φρεσὶν ἡσιν. 
ἔνθα στὰς θηεῖτο διώκτορος ᾿Αργειφόντης. Σ 

ῪΝἣῸ ιςκπ 3 Ν 

αὐτὰρ ἐπειδὴ σῶώντον ἑῷ βηήσατο θυμῷ, 
δι ων. .7, ἡ ᾽ ἥν ΄ , 5. δι 37 ὠυτικ ὡρ εἰς ευρὺ σπέος ἤλυθεν" οὐδὲ μὲν ὠντήν 

» 7 ΕῚ "“ Ν »“ 7 ἡγνοιήσεν ἰδοῦσα, Καλυψώ, δῖα θεάων" 
Ψ 7 δ ΤᾺ "»" δ» 7 ΄ ὃυ γῶρτ ὠὡγνωτες θεοὶ φλλήλοισι πεέλοντωῶι 

ἀθάνατοι, οὐδ᾽ εἴ τις ὠπόπροθ, δώμωτω ναίει. 8ο Ν9 ΨΜ'υ» χ 4 ΄ Δ 3 οὐδ᾽ ἄρ᾽ ᾿Οδυσσῆα μεγωλήτορω ἔνδον ἔτετμεν, 
5 ΝῊ. αὶ « 5» "»" “ 3 5 ἄλλ᾽ ὁγ᾽ ἐπ᾿ ἀκτὴς κλαῖε καθήμενος" ἔνθα πάρος περ, 

73. κ᾿] δ᾽ Τογΐαββθ οχ διηθηα. Η. 
κρατὺς Ψ. 76. βεξῷ. 

τῶν ᾿Αχιλλέως ἵππων, Λωτὸν ἐρεπτόμενοι 
ἑλεύθρεπτόν τε σέλινον Ἕστασαν (Π. ἢ, 
"6.). Ἐ. "4. Θηήσαιτο] ᾿Αντὶ τοῦ 
θαυμάσειεν. ἐν δὲ τοῖς ἑξῆς ἡμῖν συν- 
ήθως, ἔνθα στὰς θηεῖτο, Ῥα]. οἴ οχ 8]- 
ἴθγὰ ρᾶρ! ηδ ρατίβ βθουβίηι δι βοιῖ- 
Ῥύμμη ἢλς 1081 ΨΘΙΒΙ : πρόσκειται 
γὰρ τῷ θυμῷ. 70. Οὐ γάρ τ᾽ ἀγνῶτες] 
Οὐ γὰρ τῷ προεωρακέναι, ἀλλὰ κατά 
τινα θεῖαν δύναμιν ἐγνώρισεν ἰδοῦσα ἡ 
Καλυψὼ τὸν “Ἑρμῆν. ψεύδεται οὖν ᾽Οδυσ- 
σεὺς ὅτε λέγει, Ταῦτα δ᾽ ἐγὼν ἤκουσα 
Καλυψοῦς ἠὐκόμοιο; Ἢ δ᾽ ἔφη ἝἙἭ,ρμείαο 
διάκτορος (516 τοῦ 6 ΘΟ(]6Χ) αὐτὴ 
ἀκοῦσαι (ν΄. 480.). οὐδέπω γὰρ αὐτὸν 
ἑωράκει. Τὸ δ᾽, Οὐδ᾽ εἴ τις ἀπόπροθι δώ- 
ματα ναίει, πρὸς τὰ περὶ τῶν ϑεῶν οἱ- 
κητήρια συμβάλλεται. ὡς γὰρ ἐπὶ ὑπο- 
κειμένων τόπων τὰ τῶν διαστημάτων 
λαμβάνει. Ῥαᾳ]. Ω. 8ο. Οὐδ᾽ εἴ τις] 
Ἀρίσταρχος, οὐδὲ ἥτις. Ῥα]. Ηδατΐ. 
Ἀρίσταρχος, γοίει, ὁριστικῶς ἃ, ῬᾺ]. 

5 Ἐγδαϊ Ἰρίτυν αὶ Ἰοσογοηΐ ναΐο. ΡΟΗΒ. 
Ὁ Ῥηπηδ δὸς νοχ ἄθοβὲ ἴῃ ῬΆ]. δὶ Ο]ὰ5 Ιοσο: ἄλλως: 

ἃ 82. ΒΙΠΤΤΜ. 

74. Ειδών, βῇσιν. 75. διάκτορος 
γδ, Ειδοῦσα. δῖξα. 

Ηδη, 81. Οὐδ᾽ ἄρ᾽ ̓ ᾿ΟδυσσῆαἹ ᾿Ετεὸν 
ἐπίτασις τῆς ᾿Οδυσσέως ἐγκρατείας, εἴγε 
τὰ οὕτως ἐπαγωγὰ περιορᾷ. ἔοικε δὲ 
καὶ (Ῥα]. ο. καὶ) ὃ ποιητὴς ἐφ᾽ ἑαυ- 
τῷ ἐπιφθέγξασθαι, ὡς τὸ τοιοῦτον ἀνα- 
πλάσας χωρίον τῷ λόγῳ ὥστε κρατεῖν 
καὶ θεῶν ὄψεως. Δύο δὲ πρόποι ἐμφά- 
σεως, ὃ μὲν διὰ τῆς καθ᾽ ἕκαστον ἐπ- 
εξεργασίας, ὁ δὲ διὰ τοῦ συμπεράσματος. 
Ῥαϊ. Ὁ. Ἄλλως. Τὸ μὲν εἰς τὸ περι- 
παθὲς, οἷος ᾽Οδυσσεὺς ἐν τῇ νήσῳ ἀπει- 
λημμένος (ῬᾺ]. -ὡς) καὶ διημερεύων ἐπὶ 
τῇ ἀκτησίω“. περὶ δὲ τοῦ εὐπρεποῦς χά- 
βιν᾽ οὐ γὰρ ἔδει περὶ τοῦ παρόντος τοῦ 
ἀνδρὸς ἀπερικαλύπτως θεοὺς ἀλλήλοις δια- 
λέγεσθαι. Ῥα]. ΩΦ. 82. Ἔνθα πάρος 
περ] Τὸ, ἔνθα πάρος περ, μεταξὺ ἀνα-- 
πεφώνηται. καὶ ἐστί πλήρης ὁ λόγος μέ- 
χρι τοῦ θυμὲν ἐρέχθων. ὡς μάτην προσ- 
κεῖσθαι τὸν μετ᾽ αὐτὸν ἑξῆς, πόντον ἐπ᾽ 
ἀτρύγετον δερδέσκετο (5. Ω.: οἴ, 
ΡΟΙΒ. δὰ 84: 564 Ῥα]. δερκέσκετο) 

ὨΪΓΪ ΓΕ ΠῚ 50) πη οἴ Δ ΒΟ ΒΟ] ΪῸ 

Υ 1ηἀ6 ἃ νϑυδὶς ἔοικε δὲ Ποο ΞΟ Β ΟῚ ΠιτῚ δρθοίαξ ΡΟΣ 5 δα νϑῦβ. γ5. ΒΌΤΤΜ. ὃ Ἐρο ἴῃ Ρὰ]. ἸΒρΡῸ ἀκτησία. 
τρέατοὺς χιώριν. 
ἴτ, ΟΥ̓ 5680]. οόὄ. ΒΌΤΤΜ. 

Ὁ Τὴ Ῥα], Ἰοηγὰ Παροῖ πάρος γε, 564] ΒΟΠΟ] πὶ περ. ῬΟΓΒΟΠΙΒ: ς γ ᾿ Ψ ἢ ΒΟΒΟΙ 5 ρυῆρίταν." ΒΌΤΤΜ. 

τάθιαν απΐοην Ἰορθμάπηι : 
 δοϊταβ δἴηλ ΜΟΓΟυΓΙ α5 ἀη ἴσα ἰαϊγαΐ ἤραῖθ ΕἼ Ββθ βιατὶ πη τϑαυὶ- 

- »- Ἀ “ » 

---ἀκτῇ. Σιωσᾷ δὲ τοῦ εὐ- 
Π Π 

9 ζ ᾿ ἐς Ἔγθα άρος γὰ 

σο2 
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7 Ν » ΓΑ͂Ν ἃ Ν 5 ἢ 

δώκρυσι καὶ στονώχησι Κωὶ ὠὡλγεσι θυμὸν ἐρέχθων, 
7 Ἐ Γι δ΄ 7 7 

πόντον ἐπ᾿ ὠτρύγετον δερκέσκετο, δώκρυω λεί(βων. 

Ἑρμείαν δ᾽ ἐρέεινε Καλυψώ, δῖω, θεάων, 

ἐν θρόνῳ ἱδρύσασα φαεινῷ, σιγωλόεντι" 

Τίπτε μοι, Ἑρμείω χρυσόῤῥωπι, εἰλήλουθας, 

οἰδοιός τε φίλος τε; πάρος γε μὲν οὔτι θαμίζεις. 

αὔδα, ὁ, τι φρονέεις" τελέσωι δέ με θυμὸς ἄνωγεν, 
2 7 ΄ Ν 3 ᾽ ͵΄ 

εἰ δύνωμαι τελέσωι γε, κὠὶ εἰ τετελεσμένον ἐστιν. οο. 

ἀλλ᾽ ἕπεο προτέρω, ἵνω τοι πῶρ ξείνιω θείω. 

Ἃς ἄρω φωνήσασα θεω πωρέθηκε τράπεζαν, 

ἀμβροσίης πλήσασα᾽ κέρασσε δὲ νέκτωρ ἐρυθρόν. 

αὐτὰρ ὁ πῖνε καὶ ἤσθε διώκτορος ᾿Αργειφόντης. ' 
Ε] » 4 χ Ν᾿ Ὧν 

αὐτὰρ ἐπεὶ δείπνησε, καὶ ἡρῶρε θυμὸν ἐϑωθη, 

84. δερκέσκετο] δερδέσκετο Ἡ]. 

δέ μοι, 564 ραποῖβ ποίδιιν δέ Η.. 

Η. 
οἴυάι Ὑ. 

δάκρυα λείβων. Ω. ῬαΪ. 82. Διὰ τοῦ 

ε στεναχῆσιν αἱ ᾿Αριστοφάνους. Ραὶ. 

Ηα1]. Στοναχῇσι] Στεναγμοῖς. Ψυ]ρ. 

Ἐρέχθων] Μίμημα φωνῆς ἐπὶ στεναγμοῦ 

ἐξερχομένης" διασχίζων, κατατέμνων" ὅθεν 

καὶ ἐριεικτὰ (50Γ. ἐρεικτὰ) ὄσπρια. ἢ 

ἐν αὐτῷ λυπούμενος καὶ στένων. ΒΚ. Εὶ. 

Τὸ δὲ ἐρέχθων, κατατέμνων, διασχίζων" 

ὅθεν καὶ ἐρικτὰ ὕσπρια. ἐρέχθων, ὡς κατ- 

ἔσθων. δῆλον δὲ ἐκ τοῦ, Νῆα θοὴν ἰθύνει 

ἐρεχθομιένην ἀνέμοισι ΓΙ . ἀα 7 

Ῥαὶ. οἵ αἷϊο ομαγίε Ἰοοοὸ ἰάθμι οο- 
ἀδχ: στένων, λυπούμενος βαρέως, δαμά- 

ζων τὴν ψυχήν. Καταπίνων ἐν ἑαυτῷ, 

στένων, λυπούμενος βαρέως. Ψυϊα. Ω. 

84. Ὁ στίχος οὗτος περιττός" ὃ γὰρ προ- 

κείμενος ἀρκεῖ. ῬΑ]. Ηα1]. νἱά. 5680]. 

82. 8:5. Ἑρμείαν δ᾽ ἐρέεινε Καλυψώ] 

Ναὶ μὴν καὶ ἡ Καλυψὼ τὴν πειθὼ τῶν 

ποικίλων παρ ᾽Οδυσσέως λόγων Ἑρμῆν 

προσηγόρευσε. μόλις μὲν, ἀλλ᾽ ὅμως κα- 

Ξαθέλγετα: αὐτοῦ ({. αὐτὸς 56. ᾽Οδυσ- 

σεύς) τὸν ἔρωτα τῆς νύμφης; ἵν᾽ εἰς 1θά- 

κην πεμφθείη. διὰ τοῦτο ὄρνιθι προσ- 

85. δῖρα. 

95. 

8. τίπτε μοι τίπτε, 
89. ἄνωγεν ἄνώγεϊ 51., 80. ἄνώγεν, 

91. οὔτις Η. ΑἸΙοπὰ τῆδηὰ δἀβοτρίαππι Βαθοῦ Ψ. Τ]ποίηϊδ ἴη-ὶ 

ὡμοιωμένος ὁ Ἑρμῆς ἐλήλυθεν ἀπὸ ᾿᾽Ολύμ-. 
που, πτερόεντα γὰρ τὰ ἔπη κατὰ τὸν. 
Ὅμηρον, καὶ τάχιον οὐδὲν λόγου παρᾶ, 
τοῖς ἀνθρώποις. Ὁ. 88. Θαμίζεις] ᾿Αν- 
τὶ τοῦ, ἐθάμιζες, παρεγένου οὐδ᾽ ὅλως. οὐ 
λέγει ὅτι, παραγίνῃ μὲν, οὐ θαμὰ δὲ, 
ἀλλ᾽ ὅτι οὐδ᾽ ὅλως παραγίνῃ. ὡς ἐπὶ τοῦ, 

Ἐπεὶ οὔτι κομιζόμενός τε θάμιζεν Ἐπειδὴ 
λίπε δῶμα Καλυψοῦς (θ΄. 451.). ΡᾺα]. 
Β. Ω. οο. Εἰ δύναμαι) Τοῦτο πρωθ- 

ὕστερον. ὠφείλε γὰρ πρῶτον εἰπεῖν τὸν 
εἰ τετελεσμένον ἐστίν, εἶτα, εἰ δύναμαι: 

τελέσαι. Ἐ;. ἘΪ τετελεσμένον ἐστῇ 

Ἐὶ φύσιν ἔχει τοῦ δύνασθαι τελειωθῆναι, 

ἢ δυνατόν ἐστι γενέσθαι. αϊρ. 93. 
Κέρασσε δὲ νέκταρ ἐρυθρόν] ᾿Αντὶ τοὶ 

ἔχεεν. οὗ γὰρ κιρνᾶται τὸ νέκταρ. Β 

Ἐ;. Ω. Εἰ μηδὲν ἄλλο πίνουσιν οἱ θεοὶ ἢ 

νέκταρ, πῶς ἡ Καλυψὼ αὐτὸ κιρνᾷ ὕδα᾽ 

τι; ἔστιν οὖν (ΡᾺ]. ἴη5. ψιλῶς) ἀντ 

τοῦ ἐνέχεεν (ῃΠπισυβαια ΡᾺ].} ἀπὸ τῇ 

ἀρχαίας συνηθείας. εἰς κέρας γὰρ ἐγχέ 

οντες ἔπινον. ἢ ὅτι τὸ κέρασε κατὰ τὸ 

᾿Αριστοτέλην ὡς ὃ Πορφύριος λέγει; . 

! 

ππι 
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κ Ἵ υ 7 » καὶ τότε δή μιν ἔπεσσιν ὠμειβόμενος προσέειπεν" 

᾽ “ ν νὰ ῪἯἿΝ 5 εὺς ᾽ ᾿ Εἰρωτῶς μ᾽ ελθόντω, θεὼ, θεόν ; ὠὐτῶρ ἐγώ τοι 
“Ζ "“᾿ ΕἸ ͵΄ ΄ 7 γημερτεως τὸν μῦθον εἐνισστηήσω᾽ κελεώι γώρ. 

Ζεὺς ἐμὲ ἠνώγει δευρ᾽ ἐλθέμεν οὐκ ἐθέλοντω" 
τίς δ᾽ ἂν ἑκὼν τοσσόνδε δια δράμοι ὡλμυρὸν ὕδωρ ΙΟοο υ7 5 ν᾿ 27 »"» ͵͵ « 6 “ὦ, ἄσπετον ; οὐδέ τις ἄγχι βροτῶν πόλις, οἵτε θεοῖσιν 
ΓῚ 7, -» δ. Ὁ ἐ ε ͵Ζ ἱερώ τε ῥέζουσι, κωὶ εξαίτους εκωτόμβας. 
5» ὴς ΩΝ 27 ᾽ Ν Ν ΄ ᾽ ᾿ς ὥλλώ μώλ οὐπῶὼς ἐστὶ Διὸς νόον οὐ γιθχίοιο 3, ᾽ "". ψ»γ Ν Μη. ε Ἂ οὔτε παρὲξ ελθεὶν Φλλον θεὸν, οὔθ φΦ᾽ λιωώσωι. 
φησί τοι ἄνδρα παρείνοιι ὀϊζυρώτωτον ὥλλων 

οὔ. δὴ ξεπέεσσιν. προσέβειπεν. 
ἐμέ γ᾽ ἠνώγει ἃ τηληιι οοτία απεϊχιᾷ ΠΗ, 
δὲ ξεκών. 

θεῖν ΥΥ. 

μόνον δηλοῖ τὸ μίξαι ἄλλῳ ὑγρῷ, ἀλλὰ 
καὶ τὸ ἐγχέαι ψιλῶς. Β. Ἐ). Ο. οὐ. 
Καὶ τότε δή μιν ἔπεσσιν] Δαιμονίως οὐκ 
εὐθὺς ἀποκρίνεται τῆς παρουσίας τὴν αἱἰ- 
τίαν, ἀλλ᾽ ὡς ἀναγκαζόμενος ὑπ’ ἐκείνης 
ἧκεν ἐπὶ τὴν ἀπόκρισιν. οἷόν ἐστι καὶ τὸ 
ἐπιφερόμενον, κέλεαι γὰρ, οὐχ ὡς ἡδέως 
λέγων, ἀλλὰ διὰ τὴν ἐρώτησιν. Ῥα]. Ο. 
97. 98. " Ἐὐτελεῖς κατὰ τὴν σύνθεσιν 
Καὶ κατὰ τὴν διάνοιαν οἱ στίχοι. ῬαΪ. 
ἨΔ]. 99. Οὐκ ἐθέλοντα] Ἔκ τούτου 
ἐμφαίνεται ἀκουσίως ἀφῖχθαι. Ψυὶρο, 
Τοο. Τίς δ᾽ ἂν ἑκών] Πρόσκειται καὶ 
τῆς ἀκουσίου παρουσίας ἡ αἰτία τὸ μῆκος 
τῆς ὁδοῦ. ῬᾺ]. Ὁ. “Αλμυρὸν ὕδωρ] Σα- 
φῶς ἐδήλωσεν (ΡᾺ]. δεδήλωκεν) Ὅμηρος 
ὅτι ἔξω τῆς καθ' ἡμᾶς θαλάσσης ἡ τῆς 
Καλυψοῦς νῆσος τυγχάνει. Ῥᾳ]. ΒΒ, Ἐ;. 

π΄ ὙΌῚ. Λσπετον] Τοῦτο δύναται 

ΙοΟ5 

09. ἐμὲ ἠνώγει] μ' ἠνώγει ἃ Ὠ]. ΡΓ. 5ε4 
ΡΟΆΒ. ἐμέ γ᾽ ἠνώγει. 1Ο0ο. τίς 

102. ἐξαίτους οἴ ρε 5ιιργὰ αἱ ἃ τὴ. ΔηΓΙ αι, ᾿ΐὰ τι ἀοσθη- ἴπ|5 ἤπη0 ν]ἰθαύιγ ἴῃ ρέ οαάογο Η, ΡΟΒ 5. 104. παρὲξ ἐλθεῖν] παρεξελ- 

-" 5 μῇἡ » ΕῚ "ὃ κομμματικως ἀναπεφωνῆσθαι καθ᾽ εὐθεῖαν 
τ“. Ν »Λ κ ὡς, ἑκενηῖος. οὐδὲ τὰ εἴδη 2, εἰ δὲ συν- 

΄ - Ψ 5 Γν} ] ἅπτοιτο τοῖς ἄνω, αἰτιατική ἐστιν. Ῥᾳὶ. 
: ΠΊΟΣ. ἝἙκατόμβας] Λείπει ἔξωθεν, 
ἵνα μεταλήψηταί τις βρώσεως τοσοῦτον 

,ὔ 
. τόπον ἐρχόμενος. Β, 103. ᾿Αλλὰ μάλ᾽ 

3, -Ὁ Ν ς ὦ ε Δ οὔπως) Τῷ μὲν δοκεῖν ὑπερ ἑαυτοῦ ἀπο- 
" Υ -» ν.. - λογεῖσθαι, ὅτι ἀναγκαῖον ἦν ἐπακοῦσαι 

"  ΝΨ Ν Δι, ἐργῳ δὲ κἀκείνη (50Γ. -ν) παρα- 
΄ ΄ Ν ΄ » σκευάζει δέξασθαι, τὰ πράγματα. οὐ 

γὰρ δυνατὸν παρακούειν Διός. Ὁ, Ῥᾳὶ. 
104. Οὔτε παρεξελθεῖν οὐτ᾽ ἀλιῶσαι οἱ 

ΕΝ 
Ν Οὔτε μάταιον ἡγήσασϑαι, οὔτε παρεξελ- 

θεῖν καὶ ἀπειθῆσαι. γυὶσ, ῷ. “Αλιῶ- 
"Ὁ ΕῚ 4 ε ’ σαι, ματαιῶσαι. ῬαᾳΪ. Ἔκ πλήρους ὁ τέ, 

» ξ Ὁ “ἡ -" Ἃ ε Υ̓ » οὔτε ἁλιῶσαι: ἁλιῶσαι : ἢ ὑποστικτέον εἰς 
-“ -“ -μ. Ἃ τὸ ἁλιῶσαι λείποντος τοῦ ἐρῶ" ἢ στικτέον, 

ΕΣ , -» ’ὔ ἵν᾽ ἡ ἀπόδοσις τῶν ἀνωτέρων. Ῥᾷ]. το 5 
"ΠΙΙΙ. ὃ Περιττοὶ οἱ στίχοι καὶ πρὸς 

Ὁ Ῥογβοπιβ Οὐ ἱποουζα μὰ 7115. ΒΟ ΒΟ] ροβὶ τππτὰ ἙσΟΠ]Ἰοἰθθαΐ ρου που ΠΠπ4 δὰ 94, 95. ἴῃ ῬᾺ]. βουϊρίαιη οϑὲ ἰατόγιουὶ ΔΙ Ἷ 6 “ΠΟΙ ΡΊΘ.5. ΟΡ απρσιβίϊααι ἃ γ. 96. οἱ ἀοβίμθηβ Ῥγοχίπιο ἀπο 98. ΒΌΤΤΜ. 
“ δὶς ἴῃ αΐγοιιο οοα, ὅον. ὡς ἐκεῖ Νήσιος, οὐδὲ τὰ ἤδη οχ 1]. β΄. 38. ΒΌΤΤΜ. ὁ 51ς οὔ. ἀηΐῦ. ΒοΒοΙ]ϊοσιπν : πδτ ἴῃ Ὁ. δ ἄϊιο νοῦθὰ Ἰομμπϑϊ ποὰ βαηὶ δααϊία. ῬΟΥΒ. 6 50}0}. Η]. οἰταῖ οὐδ᾽ ἐλιῶσαι. 
“5 ΠΟΙῸΝ Δία] ι5. Ροβιῖξ. 

(αν πο. της : 

ΒΌΤΤΜ. 
ἴῃ Ῥα]αΐ. βομβοϊϊαπ Πος ἴῃ αὐλδὲ ἀοβί οἶδ ἴῃ γν 610... οὗ βαϊὶβ ῬΓΟΘῺΪ ἃ τοχέι βουϊρέιτη δϑί. ᾿ “Ὁ χδν ΤΣ. περισ'τοὶ οἱ στίχοι," ἰἴΐο πιλ οἰ βοβίαπι, νοῦθα περιττοὶ οἱ στίχοι ΤῸ 

ΤῊΝ. 

ἈΠΘΊΪΟ ἴῃ πη ραρΐπεο, 
Ῥογβοηι5 οχ Ηδτ]. ὁ πὸ- 

δορά σαϊσαυα οβῖ, μος οχ ἶρξο βοο- 
οἵδ τοίουτὶ δὰ βορίοτι ΠῸ5 Ομ πῸ5 ΨΌΓΞΙΕ. 



108 ΟΔΥΣΣΕΙΑΣ Ε΄. τοῦ--ττῖ7. Τ18ων. 

τῶν ἀνδρῶν, οἱ ὥστυ πέρι Πριάμοιο μώχοντο 

εἰνώετες, δεκώτω δὲ πόλιν πέρσαντες ἔβησαν 

οἴκαδ᾽" ὠτὰρ ἐν νόστω ᾿Αθηναίην ὠλίτοντο, 

ἥ σφιν ἐπώρσ᾽ ἄνεμόν τε κακὸν, καὶ κύματα μωκρώ. 

ἔνθ᾽ ἄλλοι μὲν πάντες ἀπέφθιθον ἐσθλοὶ ἑταῖροι, [10 

τὸν δ᾽ ὥρω δεὺρ᾽ ἄνεμός τε φέρων καὶ κύμω πέλασσς. 
πννΥ ΎῊΣ ΤΎΤΣ Ἢ 

τὸν γὺν σ᾽ ἠνώγει ὠποπεμπέμεν ὁ, ττι τὠχιστω" 

οὐ γάρ οἱ τὴδ᾽ αἶσα φίλων ὦπο νόσφιν ὀλέσθαι, 

ὠλλ᾽ ἔτι οἱ μοῖρ ἐστὶ φίλους τ᾽ ἰδέειν, καὶ ἱκέσθαι Ι 

οἶκον ἐς ὑψνόροφον, καὶ ἑὴν ἐς πατρίδα γαΐαν. 1Ρ 

Ἂςς φάτο" ῥίγησεν δὲ Καλυψὼ, δῖω θεάων, 

καί μιν φωνήσ ἀσ᾽ ἔπεω πτερόεντα προσηύδω" 
»" 

τοῦ. ξάστυ. τοῦ. εἰνάβετες. 1οϑ. ἀτὰρ] αὐτὰρ Ἡ. ΜῈὸοχ ἐς ᾿Αθηναίην . 

10. ξοίκαδε. 109. τε] γε 6Χ γαϑυσὰ Η.. 110. ἀπέφθιθον] ἀπέφθιθεν Η.ὉΣ 

110, 111. ἀΠΟΙΩ18 πο ας ΥΥ. 111. κῦμα] κύμᾶτα 55. Η. Ηοο 5ε]- 

ἴθι Θχθπιρ! μη} γο]αΐ ἄαγο ΠΠΓΘγαγα πὶ ΡιΠΟΌ8,. ἀἀΠηΠἈΙΆΓΆΙΩ, ΡΟΒΒ., 

1123. ἄπο νόσφιν] ἀπονόσφιν Ὗ. 10. ῥοι. 114. ἔοι. τε Γιδεῖνν 

115. βοῖκον. ἑβήν. ΓΙῸ. δεΓα: 117. βέπεα. Ἧι 

τὴν ἱστορίαν μαχόμενοι. οὐ γὰρ καθ᾽ ὃν 530.). ΡᾺ]. το. ᾿Απέφθιεν (816 οά. 

καιρὸν ὑπὸ τῆς ᾿Αθηνᾶς ὃ ἄνεμος ἐκινήθη δηῃῖ.: ἢ. 6. ἀπέφθιθεν)] ᾿Εφθάρησαν. 

καὶ οἱ ἄλλοι ἀπώλοντο, ᾿δυσσεὺς τῇὐ Μυ!]ρ. ᾿Απέφθιθεν 8] Ὡς κόσμηθεν. 

νήσῳ προσηνέχθη. οἱ δὲ τελευταῖοι δύο ΡᾺ]. Ο. Η αι]. Δαιμονίως τὰ τοῦ ἔρωπ. 

ἐκ τῶν μετὰ ταῦτά (133, 134.) εἰσι τος" οὐ γὰρ ἐσιώπησεν ὅτι τοῦτον τὸν 

μετηνεγμένοι. Ὡ. Ῥα], 1οδσ. ΓΑνδρα)] μάταιον ἄκοντα φασὶν ἀγαπᾷς (Με-. 

Ανδρα τινὰ ἐξ ἐκείνων τῶν ἀνδρῶν οἱ ἐν (ἴ0]. ἀγαπᾷν ".) ἀλλ᾽ ἁπλῶς τέθεικε. 

Ἰλίῳ ἐμάχοντο. Ὁ. ᾿ΟἸζυρώτατον] Φησί τὴν παρουσίαν αὐτοῦ. Ῥα]. ὦ. 110, 

τοι (ΔΙαβαΙ!οΙ. τὸν) ἄνδρω παρεῖναι ὀΐζυ- 111. ΨΙά. ποῦ, άτος. 112. Ἤν. 

ρώτερον ἧ. ἐξ ἀμφοῖν πρὸς πειθῶ (Μ6- γεῖ Ἠνώγειν ἀντὶ τοῦ ἠνώγεεν, ὡς τὸ, 

410]. πρὸς πειστικὸν) παρασκευάζει, ἔκ ἤσκειν εἴρια καλά (1]. γ΄. 388.). Ῥὰ 

τε τοῦ ἀποσεμνύνειν τὸν Διὸς φόβον, καὶ Ηδ1]|. 112. Τῇδε] Ἔν ταύτῃ τῇ ή- 

ἐκ τοῦ καθυβρίζειν τὴν περὶ τὸν οὕτως σῳ. ῬᾺΪ. Ηδ1]. 114. ᾿Αλλ᾽ ἔτι Ὶ 
Ι 

Ϊ 
ταπεινὸν σπουδήν. διὸ οὐχ ἥρωα ἀλλ᾽ ἄν- μοῖρ᾽ ἔστι] Καὶ τοῦτο πειστικὸν, ἵνα καὶ 

δρω ὀϊζυρώτερον (ΡᾺ]. οὐχ ἥρωα, οὐκ ἀρι- αὐτὴ εἴξῃ τῇ εἱμαρμένῃ. ὝὙπερφυῶς δὲ 

στέα, ἀλλὰ ὀϊζυρότατον) αὐτὸν καλεῖ. ἐξεῖλε τοῦ λόγου τὴν Πηνελόπην, οὐ βοῦ- 

Ω. Ρὰ]. τοῦ. ᾿Αναστρεπτέον, περὶ λόμενος ζητεῖν (. λυπεῖν) τὴν ἀγαπῶ- 

ἄστυ, ὡς, ᾿Αμφὶ πόλιν Ἱζαλυδῶνα (11. ἡ. σαν ἐκ τῆς ζηλοτυπίας. Ὁ. τό. Ῥί-: 

-Ἔ-- 

-χαν- 

Ε ϑῖς ἀυρ] οἱ Ἰοπητηαίο Μϑαϊο]. [ἢ Ῥαϊ. Ἰθπαμηᾶ θϑί Φησὶ.----ὐϊ ζυρότερον. Δρρατοῖ Μα- 

ἔπη Βα ψϑθα ἰρδὶ βοθο]ο {ἰ Βυΐβθ6 οἵ Ἰοπιηδ ὁξ ζυρώτατον ΒΌΡΘΙΙ ΠΕ ΧΙΒ56 ἸρΒ1ΠῚ, 

Ῥογβοηιβ: ““ ὁ; ζυρότερον 56Π16] 5610]. 5616] οἱ ζύρόσωσον" : πἸμλῖγα πη ἘΠΠπᾶ ἴῃ Ἰοηηπιδῖθ»; 

μος ἴῃ ἤπο βοβοῖ: πᾶτὰ ρίδπο 5ὶο οἵ "8 ηαϊάθμη ΡῈ ὁ ἴῃ Ῥ8]. ΒΌΤΤΜ. ἢ 

ὃ γιά. δα γ.251. ΒΌΤΤΜ. ΝΜ! 

᾿" ΦοΓ, τὰ τοῦ ἔρωτος ἐσιώπησεν, “οὐ γὰρ ὅτι φησὶν ἀγαπᾶς. ΒΌΤΤΜ. ἢ 

--Ξ- τἶτ 



ΓΒ. ΨΥ. ΟΔΥΣΣΕΙΑΣ Ἐ. ζ18--..χλ:. 199 
΄ ν» Ν ΄ 7 Ὑ Σ χετλιοί εστε, θεοὶ, ζηιλήμονες ἔξοχον φΨλλων, 

- » 3 7 5 5 7 ᾽ 4 οΐτε θεαῖς ἀγάωσθε σῶρ ἀνδράσιν εὐνώξεσθωι 
93 7] 4 7 Ζ 7 ν- Ψ ἀμῴῳφαδῖίην, ἥν τις τὲ φίλον ποιήσετ κοίτην. 
«ἃ δι ἡ ἰὰ 7 ΦΨ « δοδα Ε] ΧΝ ὡς μὲν ο᾽ Ὡρίων ἕλετο ροθοσώκτυλος ως, 

120 

120. ἀκοίτην] ἀκοίτιν Ψ. 

ε - ςε ͵ὕ ΟΥ̓ΡΆ ,ὔ ε «« ξε γήσεν] Ῥιγξ' ῥιγώσω ἐπὶ Κρύους, ῥιγῶ ῥι- 
γήσω ἐπὶ φόβου. Ἐ. 1.18. Σχέτλιοι 
» Ἁ 7 Ν “ ε 3 ἐστὲ θεοί] Παρεκτικοὶ κακῶν ἅτινα οὐ 
δύναταί τις σχέσθαι καὶ τλῆναι. Β. 
Μὴ κρατοῦντες ἑαυτοὺς τῆς ὁρμῆς τοῦ θυ- 

-“ - -“ Ἷ μοῦ. ἀπὸ τοῦ σχῶ τὸ κρατῶ. ἢ οἱ σχε- 
“ [ω 

7] τλιάζειν ἡμᾶς ποιοῦντες. ἘΣ, Αλλως. 
᾿Ἐπιλαμβάνονταί τινες τῆς Καλυψοῦς 
διαῤῥήδην ἀναισχυντούσης. ἀναισχύντου 
γὰρ χαλεπαίνειν μὴ ἐωμένην ἀνδράσιν 
εὐνάζεσθαι, καὶ ἐπὶ τούτῳ αὐτῷ σχε- 
τλιάζειν. φαίνεται δὲ ὅτι οὐ διὰ τὸ κω- 
λύεσθαι εὐνάζεσθαι σχετλιάζει, ἀλλὰ 
διὰ τὸ. εὐλαβεῖσθαι μὴ ζήλῳ τῷ πρὸς 
αὐτὴν ἀποκτείνωσι τὸν ᾽Οδυσσέα. δηλοῖ 

᾿ Ν " Ν ΄ Ἀν δὲ τὰ παραδείγματα τὴν γνώμην αὐτῆς. « ͵ δὲ « 2 Ἀ ὃ Ἁ - 6 ὑπομιμνήσκει δὲ ὅτι, ἐγὼ διὰ φιλανθρω- 
πίαν σαώσασα κατεῖχον, εἰ καὶ ὁ Ζεὺς -Ὁ Ν Ε Ὁ “ λ δι γηω θοὴν ἀργῆτι κεραυνῷ βαλὼν ἐκέασεν 
ὲ 7ὔ , ὃ λ -“ δὲ Ν Ν ΄ » μέσῳ πόντῳ. δηλοῖ δὲ καὶ τὸ φράσαι, 
Αὐτάρ οἱ πρόφρων ὑποθήσομαι, τὸ πρόθυ- 

- ᾿ μὸν αὐτῆς εἰς τὸ σώζεσθαι τὸν ᾽Οδυσσέα, 
Ν δ -Ὁ ὃ Ὰ "ἢ Ε] ᾺΝ 7 καὶ οὐδαμὼς διὰ τὸ ἐρωτικὸν πάθος 

Χ σχετλιάζειν. οὐδὲ γὰρ οὐδὲ δακρύουσ αν 
7 - - πεποίηκε. σχέτλιοι γοῦν ὅτι γάμων φθο- 

γοῦσιν θεαῖς φανερῶν οὐ κρυφίων, καὶ ζη- 4 ὃ “ - λήμονες ὅτι ἀναιροῦσι τοὺς εἰς γάμους 
,ὕ 

- , προκριθέντας. καὶ σχετλιασμοῦ ἄξιον ὅτι 
πείσεται καὶ Ὀδυσσεὺς τὰ ὅκοια. καὶ 

’ὔ ΄-Ὃν τούτου πίστις τοῦ μὴ διὰ πάθος "αἰσχρὸν 
» σχετλιάζειν, τὸ ἑτοίμως ἔχειν ἀποπέμπειν, 

Ν καὶ ὑποτίθεσθα, τότε τὰ σωτήρια, καὶ 
»,, -»“" -“ ὅτι δι’ ἔλεον κατεῖχεν ἐκ τοῦ ναναγὸν Ὁ ΄ 

“" λαβοῦσα τρέφειν καὶ φιλεῖν, καὶ ὅτι εἰ 

121. ὡς μὲν ὅτ᾽ 
86}10]. 564 [015 ΔΙΓΘΥ 5080], ὅτε Η. ΡΟΉ 5. 

ὡς μέν τ᾽ ἃ Ὧ). ΡΥ. δ 516 Ὀὲ5 ἴῃ 
10. ᾿Ωρίων᾽ ἕλετο] Ὠρίωνα ἕλε Η. 

Ἂ καὶ Ὁ, ΠΑΝ" 7 5534) καὶ ἀπολέσθαι αὐτὸν κεκρίκασιν, ἐῤῥέτω. 
Ε. Οὐ πάθους ἐρωτικοῦ κατηγοροῦσιν 
οἱ λόγοι τῆς Καλυψοῦς. οὐ γὰρ ἀσχάλ- 
- - Μἷἤ 7 ᾿ Ν Ἀ λει τῷ ἐρωτι. δέδιε δὲ μὴ κατακληθεὶς 
π .Ὁ, Ξ σὰ Ε] Ν 5 ͵ὔ Δ ἀνὴρ αὑτῆς ᾽Οδυσσεὺς ἀναιρεθείη παρὰ 
“ -“ »ὕ ᾿ 5 Ν ν 7 τῶν θεῶν. ἄμφω γὰρ οἶδε, καὶ τὸν Δία 

͵ Ν - ΕῚ ͵7 κεραυνοβλήσαντα τὴν γαῦν Οδυσσέως, 
καὶ τοὺς θεοὺς ζηλήμονας ὄντας τοῖς ἀ»- 
δράώσι τῶν θεαινῶν, καὶ θάνατον αὐτοῖς 
ἀντὶ γάμων ἀλλασσομένους. τοῦτο δὲ 
δείκνυται διά τε τοῦ μὴ δακρῦσαι τὴν 
θεὸν ἀλλὰ καὶ προθυμότερον ἀποστεῖλαι 

Ἀ » 7] ὧσ ἂχ ὧδ 5 Ν » τὸν ἄνδρα, διώ τε τοῦ λέγειν, ᾿Επεὶ οὕπως 
ἐστὶ Διὸς νόον αἰγιόχοιο καὶ ἐξαπατῆσαι, 
᾿Εῤῥέτω (137.), ὡς τοῦ Διὸς ἐθέλοντος 

Β. ᾿ Ὁ Ἁ ͵7 ἈΝ Ἁ αὐτὸν κακῶσαι κατὰ θάλασσαν, καὶ διὰ 
τοῦ, Αὐτάρ οἱ πρόφρων ὑποθήσομαι. ῬαΙ. 
Ω. Σχχέτλιοι ἐστὲ θεοὶ ζηλήμονες] Βρα- Ν ἃ 1 Ὁ πριν τὰς ἀὐυδ ΄ χὺ διασταλτέον ἐπὶ τὸ θεοί ἐμφατικώ- 
τερὸν γὰρ οὕτως. ᾿Αμφίβολον δὲ τὸ ζη- 
λήμονες, πότερον ὀρθῆς ἐστιν ἢ κλητικῆς. 
“ δὰ Ν ᾿ δ ὅν 7 ν Ισως δ᾽ ἄν τις καὶ μετὰ τὸ ἐστέ βραχὺ 
διαστέλλοι, συνάπτων οὕτως, θεοὶ ζηλή- 
μόνες, ὡς οὐ δεῖ θεοὺς ὄντας ζηλοτυπεῖν. 
ΡᾺ]. Ω. Ζηλήμονες) Ζηλότυποι" ἢ δη- 
λημονες, βλαπτικοί. για. , Ζηλήμονες] 

7 Γράφεται, δηλήμονες. Ἐ. ἴΑλλο ζηλω- 
΄ ὟἌ. 7 ᾿ Ν Ἁ μ τῆς καὶ ἄλλο ζηλήμων. τὸ μὲν γὰρ ζη- 

λωτής ἐπὶ καλοῦ, τὸ δὲ ζηλήμων ἐπὶ κα- 
κοῦ. ἘΣ. 120. ᾿Αμφαδίην) Τὸ ἀμφα- 
δίην ἑκατέροις δύναται προδίδοσθαι. ῬᾺ]. 
Ι20ο. Ἤν τις] Γράφεται, ἥτις, ἤτοι 
ὁποία. Ὁ. 121. Οἰνεὺς Ϊ τῆς Βοιωτίας 
ἦν βασιλεύς. οἱ οὖν θεοὶ βουληθέντες 

ἱῬΙΆπο ἈΒΒΘΏ ΚΟΥ ΟΥΘαΖΟΙΤῸ (Μοϊοῖ. 1. Ρ. 51.) ΡΓῸ Οἰνεὺς Ἰοσο Πα πὶ Θβδὸ Ὑριεύς. ΨΙὰΟ ἈΠ΄ Θὴ) απδιῃ Πὶς ἸΘο  Πλ15. Εν βίου λμ ΒΑΓ ἢ ΟΝ 5080]. Π]. σ΄. 486. ῬΑΙδραΐ. ς. Ονἱά. Ἑαβι. τ, 521. υδηηιδπ ὩΠηΐ (πο ϑουνὶιϑ δα θαι, 

ἱπηΐοιιδ ἱπἀποίταν. ΒΌΤΤΜ. 

ΠΟ ΐπ6. ΟΣ ποροριθηὶ ραΐομν Οὐοηὶβ ἀϊοσὰπὲ ι Ἴωπι, το, 703. οἵ 50}0]. 5ίαΐ. 3, 27: ῬδίοθΙΕ Θουνὶ ΒΟ ΠΟ πὶ ἰρβαμη ρου] ορθητὶ, ἴῃ αὰο 
ϑοά ᾿δὸς πιδηϊοδία δὲ οοηζαβῖο αἱ 
ΘΓ δι (Επορίοι, ΟΥϊοιὶς ἴὰ- 



φΦ0Ὸ ΟΔΥΣΣΕΙΑΣ Ἐ. 122; ΤΏ8. 1.18. γΥ. 

͵ ε Ε] 7 Ν ς»Ὁ ͵ 

τοῴρω οι ἠγάασθε θεοὶ βειον ζώοντες, 
-Ψ, νι. 7 ͵ 7) ε Ν 

εως μιν εν Ορτυγίη χρυσόθρονος Αρτεμνις ὡγὙγή 

122. ἔοι. 

ἰδεῖν εἰ φιλόξενοι οἱ ἄνθρωποι, ἦλθον πρὸς 

αὐτὸν ὡς ξενισθησόμενοι ὑπ᾽ αὐτοῦ. ὁ δὲ 

ἐδέξατο καὶ ἔθυσε βοῦν καὶ ἐξένισεν αὐ- 

τούς. ξενισθέντες οὖν καὶ ἐρχόμενοι οἱ 

θεοὶ εἶδον τὴν βύρσαν τοῦ σφαγέντος βοὸς 

κειμένην Β κάτω, καὶ οὐρήσαντες εἰς αὖ- 

τὴν, ἐξ αὐτοῦ τοῦ οὔρου καὶ τῆς βύρσης 

ἐποίησαν τὸν ᾿Ωρίωνα. οὗτος γενόμενος 

ἐράσθη τῆς ᾿Δρτέμιδος. αὕτη δὲ σκορ- 

πίον ἀνῆκε κατ᾽ αὐτοῦ, καὶ κρουσθεὶς 

οὕτως ἐν τῷ σφυρῷ, τέθνηκεν. οἱ οὖν θεοὶ 

ἐλεήσαντες αὐτὸν δ’ ἄστρων ὑπεζωγρά- 

φησαν " αὐτὸν ἐν τῷ οὐρανῷ μετὰ σκορ- 

πίυ. Ῥαϊ]. Ω. Ἐὰν μετὰ τὸ βραχὺ 

διαστείλωμεν, μᾶλλον τὴν τάξιν τοῦ λό- 

γου σώσομεν. Ῥα]. Ηος 5680}. ἴῃ 

400 ροϑβὲ ατῦ, τό ἀθοβῦ νϑύθυιη ἀ6- 
βιρῃαύαμ, 1} οοάϊοθ Ῥὰ]. ροβιυπῃη 

οὐαῦ ἰηΐου προ ρ8ἃ ἄπιο Β6Β 0} 1 Ὁ] 
Βῖο ροβϑιῖ. [0π46 Θομ]]οῖαθ, 5Ρ8- 
οἴατο {1π4 δά νϑῦθὰ ὡς μέν. Ῥοϑβϑὶβ 

δαΐθιη τοίθυγο θαι δὰ ἀμφαδίην. 
Νδηι πηᾶγρὸ ἴζα τοίδυτιβ δῦ, αὖ 6Χ 

οΥΪηθ. οἵ ἰοοὸ ὐ]]ὰ σοτῖα Θ0η]6- 

οἴατα 51. ὩὭΩς μὲν ὅτ᾽ α ̓Ωρίωνα] 

Τούτου γὰρ ἐρασθεῖσα ἡ Ἡμέρα ἥρπα- 

κ ϑὶς Πχαϊάο; ποῖ, αὐ τοίου Ορθισον, κείμενον. ΒΌΤΥΜ. 

ιΨογα αυϊάρθια γοξογῦ Οὐοαζοῦ ἀπρ]ϊοδύιπ ἴῃ οΟάΪο6 6858 καὶ: 

ΘΥΓΌΓΟ ἰᾷ ἐαοΐατῃ ᾿πίου οχϊ πη οἵ Ἰπ1Ὁ1πτἢ σΟΓΒΊ 11}. 

Ράγαμ ἀσουγαΐθ Τ16 ἈΡΘΓΘ ΒΒΡΙ οοίαΓ, 4] 185 5116 2010 [4114 ἴγαηβοο. ΒΌΤΈΜ. 

αν Γ,απᾶηξ ΟΥΘαΖΟΥ Ἰσπούδπῃ ᾿οχ οἶδ ἔου πη πὶ αὖ ΘΟ] ρ΄ ἢ 551 Πλ8 πὴ ΘΙ 606 τοὶ ΔρΡ( 551Π18 1. 

ΨΊᾶο πθουΐϊογοια οἷα5 ποία ἰὼ ΜεΙθί. 1. ο. , 

" ῬοΥΒΟα5 6Χχ Ηδ1]. τοίου, ὈΪ5 ἴῃ 5010] 

500]. ὅτε. ὐουίογα σῖτα δᾶ παπο Ἰοοαπι ἴῃ ΗΔ1]. Β0Πο] ἃ. 

ο Ππρ]ιογίοηφηι ἀποίογθπι ργοαϊῦ ἴῃ οαἄθπι ἰδίου ϊα 500]. 1. σ΄. 486. Τλογεογά, 

500]. Γ οἰ. νά. Ἠογη. δὰ ἢΠΙδαῚ5 1. ο. οἵ δὰ Δρο]Ἱοά. Ρ. 23. 

Θίηγ. οἵ ΜύμΠον δα 56Π01. Τυυοορηγ. 328. Ζϑέγηι Ἰασ αἴ Ἡνρῖπαβ Ροοῦ. ᾿Αδ.. 2) 34: 

ΟΕ, 15ιυἱ ἔγαρπιν. οα, Το η. οἵ 510 06}15 Ρ. 69. Οδἴογαμα μὰ πο ἐΑ θυ] τὰ οἴϊαμπι οχ Δίοηρὲ 

παγγαΐ. αἰέογα ἴῃ αὙορ'. νας. οταῦ. ἴῃ Ιαπα. Παρὰ ΘΧὨΙ ΘΙ 5. ; 

ν σηξ. βαργα 508011. δα νν. 1. 2. 8564 ἱταργῖηι8. Η γα. ΑἸΠΘρ.. Ηομι. 68. ππᾶθ 

πὶ ἸΘΡΊΤΠ 1.) ΠΛ ΧΙΠῚΘ Πεθὸ : ἐπειδὰν οὖν εὐγε-, βαμαρία πόρο δαπῦ οἵ Ὁθὶ οηθ πδἴπι5 απορἃ 
Ν 35... 2 3 ν» 32 4 ε ᾽κ 

σή; τήν ὀλέθριον ἐκκορμιδὴν ἐπευφήρμουν Ημέεράς ᾿ [4 “ Ν ’ὔ ΄“ 

γὴς νεώῶνίας ὥμω καὶ κάλλει προέχων τελευτή 

ΒΌΤΤΜ. ἁρπαγήν. ἍΙ 
“Ὥσπερ δή. Ηδς ἄπο νοῦθα οογγαρία νἹἀθηίαν (μδτ νὰ. Ἰδοῦ, 6556 ΒῸΠ. ΡᾳΐΟ) 6 Ἰοπασν 

ταδί “Ὡς μὲν ὅτ. ΒΌΤΤΜ. 

123. ἕως μιν ἐν] ἕως μιν ἐ, 8684 εἴως οἱ ἐν Οχ Θιηθηά, Η. 

«κάλλος προέχων τελευτήσει τὴν ὀλέθριον 

-., ᾿ Ὕ -“᾿ "“ὔ 

σεν ἀπὸ Τανάγρως εἰς Δῆλον, ἔνθα τὴν 
“5 , 

ἀμαγιλοφόρον Οὔπιν ἰδὼν ἠθέλησε βιάσα- 
νι ἢ" Ἢ .5 -“ ε Ν Ε -" 

σθαι. ἐφ᾽ ᾧ ὀργισθεῖσα ἡ θεὸς ἀναιρεῖ 

αὐτὸν, ὡς Ἑὐφορίων δηλοῖ", Ῥαϊ!. 9." 
-“ Ε 

Παρεισάγει ἢ νῦν αὐτὸν ἔτι νεανίαν ἐν 
"» Ὁ - ΄ .«ν - Ἀ ΔῊ 
ἀκμῇ τοῦ σώματος ὑπὸ τοῦ χρεῶν πρὸ 

7 "» ΄ Ἕ Ν Ἀ 

μοίρας ἀνηρπασμένον, ἦν δὲ παλαιὸν 
Ψἷ -“ ͵ 

ἔθος τὰ σώματα τῶν καμνόντων ἐπειδὰν 
ἀναπαύσηται τοῦ βόου, μήτε νύκτωρ ἐκ- 

΄ γ᾽ - 

κομίζειν, μήθ᾽ ὅταν ἐπὶ γῆς τὸ μεσημ- 
᾿ Ε] ,ὔ 7 3 Ν Ν 

βρινὸν ἐπιτείνεται θάλπος, ἀλλὰ πρὸς 
ἣν ἰδ 5. ν “7 5 ,ὔ δια ἢ 

βαθὺν Ὀρθρον ἀπύροις ἡλίου ἀκτίσιν ἁνιόν- 
“ φ 

τος. ἐπὰν οὖν εὐγενὴς νεανίας ἅμα καὶ. 

-.- πτἰὡ -'οσ»- -ὧ Ὁ 

ἐκκυμιδὴν ἐπ’ εὐφήμου ἡμέρως ὡρπωγὴν, Ϊ 
ὡς οὐκ ἀποθανόντος, ἀλλὰ δι’ ἐρωτικὴν 
3 ,ἷ 5 Ψ “ ᾿ 
ἐπιθυμίαν ἀνηρπωσμένου. Ἐ. “Ὥσπερ, 
δὴ οἱ πλείονες ὑπὸ σκορπίου φασὶν αὐτὸν 

ἀνηρῆσθαι τὴν ἔΑρτεμιν διώκοντώ. ΕΒ. Οἱ 
πλείονες ἀνῃρῆσθαι βιαζόμενον, τὴν 
Αρτεμιν. ὃ γὰρ ᾿Απόλλων οὐκ ἀνεῖλεν, 
ἴσως μὴ παρὼν τότε. α]ρ. 123. Εἴως 

μιν ἐν ᾿᾽Ορτυγίῃ] ἐν τῇ ᾿Ορτυγίῃ τῇ 

γῦν Δήλῳ γεννηθεῖσα. ᾿Ορτυγίη δὲ ἐκεὶ 
“Ἢ ΄ Ν Α, Ν Ν γι 

αλεῖτο πρώην διὰ τὸ χθωμιαλὸν καὶ οἷον. 
χαμαιπετὲς πρὸ τοῦ ἀναδοθῆνωαι καὶ φῶς 

Ὶ 

564 πγχαηῖοϑίο ΒΟΥΙ080. 
Μομλοῦο ᾿ἰϑία μος Ἰοοο; Β6 6018 

ΒΟΌΤΤΜ. 

Αἀᾶ. Ῥμογοονά. Ρ. 65. 

σΕΚΕῦΖ. 

“ 

ῦ 



118. Υ. ΟΔΥΣΣΕΙΑΣ Ε. 124-20. 20] 
Ὁ ᾿ “ ΄ ᾽ ᾿,, » οἷς ἀγανοῖς βελέεσσιν ἐποιχομένη κατέπεφνεν. 
ἃς δ᾽ ὁπότ᾽ ᾿Ιασίωνι εὐπλόκωμος Δημήτηρ, 125 
ᾧ θυμῷ εἴξασω, μίγη φιλότητι καὶ εὐνῇ, 
νειῷ ἔνι τριπόλω" οὐδὲ δὴν εν ἄπυστος 
Ζεὺς, ὅς μιν κατέπεφνε βαλὼν ἀργῆτι κερωυνῷ. 
ὡς δ᾽ αὖ γὺν μοι ἄγασθε, θεοὶ, ββροτὸν ἄνθρω παρεῖναι. 
Ν Χ 3 Ἢ 3 7 Ἁ , μὴμε τὸν μὲν ἐγῶν ἐσάωσω περὶ τρόπιος βεβαῶτω 

124. βοῖς. 126. ἔῷ.᾿ 

νῆναι. τοιοῦτον γὰρ καὶ τὸ ὄρνεον οὐχ 
ὑψιπετὲς ἀλλὰ πρόσγειον. ΕἸ. Τῇ Δή- 
λῳ. Νῆσος δὲ ἡ Δῆλός ἐστιν ἀνὰ μέ- 
σὸν τῶν Κυκλάδων. Ψ]ρ, ἘΣ. Χρυσό- 
θρονος λρτεμις ὧγνή) ᾿Ἐπὶ κυνηγετικοῦ 
θεοῦ ἄκαιρον τὸ ἐπίθετον. 9. ᾿Απίων τὸ 
ζγνή περισπᾷ κατὰ δοτικὴν, ἀκούων ἐν 
Ὀρτυγίῃ ὡγνῇ. Ω. Ῥα]. ΗΔ1]. 124. 
Οἷς ἀγανοῖς] Ἢ τοῖς ταχυτάτοις παρὰ 
τὸ ἄγαν, ἢ τοῖς μὴ γάνος ἐμποιοῦσιν. ἘΪ. 
[ὸ ἑξῆς, βελέεσσι κατέπεφνεν αὐτὴ ἐποι-- 
“μένη. Ῥα]. Οὐδέποτε παρ’ Ὁμήρῳ ἡ 
Ἄρτεμις ἄρσενας φονεύει. διό τινες ἀθε- 
οὖσι τοὺς στίχους (ῃιο ῬΟΉΒ. εχ 
7161].). εἰ μὴ ἄρα τῆς ἱστορίας μέμνην- 
αι (Μ6α10]. μέμνηται) ὡς τὸν ᾿Ωρίωνα 
λημμελοῦντα εἰς αὐτὴν ἠμύνατο ἡ ἼΑρ- 
ἐμις. . Ρα]. 864 "ΐς ρδϑυροιδῃ) 
γϑῆχο Ἰθιηηαΐθ Ὡς δ᾽ ὁπότ᾽ ᾿Ιάσωνι 
818). τς, Ὡς δ᾽ ὁπότ᾽ Ἰασίωνι 
ὅτος Κρὴς τὸ γένος Κράτεος ὃ καὶ Φρο- 
ας υἱός. ὡς δὲ Ἑλλάνικος, Ἠλέκτρας 
υἱὲ Διὸς υἱός παρ ᾧ μόνῳ μετὰ τὸν 
ὑτακλυσμὸν εὑρέθη σπέρματα. οὗ καὶ 
ἥμητρος ὃ Πλοῦτος κατὰ Ἡσίοδον (Θ. 
60. 970.). πάντα γὰρ ἰᾶται ὁ πλοῦ- 
δ ῬᾺ]. Ο." Τούτου καὶ Δήμητρος ὁ 
λοῦτος. ἦν δὲ Κρὴς ὃ Ιασίων. Ἑ λλάνι- 
ς δὲ λέκτρας καὶ Διὸς αὐτὸν γενεα- 
γεῖ. ἔνιοι δέ φασιν αὐτὸν γεωργικώτα- 

"Ἡιυι5 Ιοοο Μιίποῦχη 
ὕ52. ΒΌΤΤΜ. 

πο δὰ ἥποιυ. ΒΙΓΤΥΤΜ. 

ΤΟΙ... 1. 

130 

120. ἄγασθε] ἀγᾶσθε Ἡ., εχ εἰηφηά. Ψ΄. ὙΥ. 

τὸν ὄντα δόξαν ἔχειν, ὅτι τῇ Δήμητρι 
συνῴκει. τινὲς δέ φασι μετὰ τὸν ἐπικλυ- 
σμὸν παρὰ μόνῳ ᾿Ἰασίωνι σπέρμα πυρῶν 
εὑρεθῆναι ἐν Κρήτῃ, ὅθεν διαδοθῆναι φή- 
μην ὅτι ἡ Δημήτηρ (Ρα!. Δήμητρα) αὐ- 
τῷ συνῴκει, καὶ ἐγέννησε Πλοῦτον. ΡαΪ. 
Ψυ]ρ. ῷ. ὋὉ Ἰασίων γεωργὸς ἦν καὶ 
ἐδίδου αὐτῷ ἡ γὴ καρπὸν περιττὸν εἰσαεὶ 
ἐμφοροῦσα, καὶ ἦν πλούσιος. ἔλεγον οὖν 
αὐτὸν συνευνάζεσθαι τῇ γῇ» καὶ διὰ 
τοῦτο διδόναι αὐτῷ τὴν εὐφορίαν. ἘΪ. 
126. Ὧ, θυμῷ εἴξασα] Οὐκ ἀντι- 
στᾶσα τῇ ἐπιθυμίᾳ, ἀλλὰ πεισθεῖσα 
καὶ ὑποχωρήσασα. Ῥαὶ. Β. ΓΨΎΝ 
Νειῷ} Νενεασμένῃ γῇ ἠρομένῃ. ΨΝυϊρ. 
Τῇ νεωστὶ ἡροτριασμένῃ γῇ. Ῥα]. Ὁ. 
Τριπόλῳ] Τρίτον ἐστραμμῶῃ (Β. ἐ- 
στρεμμένη). Β. Ψυ]ρ. Τινὲς δὲ γρᾶ- 
φουσι, νειῷ ἐνὶ τριπύλῳ, οὐκ εὖ ῬᾺ]. 
Ηδγ]. ῷ. 128. ᾿Αργῆτι] Ταχέως 
δμκνουμένῳ διὰ λεπτότητα. Ε΄. 120. 
᾿Αγάασθε (ϑ8ογ. ἄγασθε)} Ὡς δύ- 
νασθαι, τοῦ δευτέρου ἃ συστελλομένου. 
δυνατὸν δὲ καὶ ὡς ἢ (ρατνὰ Ὠἷο ἰδοιιηδ: 
ἔ, ὡς τιμᾶσθε). οἷδε γὰρ αὐτοῦ καὶ τὸ 
κατὰ διαίρεσιν, ὡς τὸ, Θεαῖς ἀγάασθαι 
(119.), καὶ, Τύφρα οἱ ἠγάασθε θεοί 
(122.). Ρᾷ]. 130. Περὶ τρόπιος βε- 
βαῶτα)] (Ὅτι καὶ ργεθηνίτς ΡᾺ].) 
Γενικὴ ἀντὶ δοτικῆς, ἀντὶ τοῦ περιβεβη- 

Ὁ Ῥα]αΐ, ΒοιαροΓ ἴῃ Ἰϑιηπιαΐο οἵ ἴῃ ἶρδο 50ΒΟ]Ϊο ᾿Ιώσωνι, ᾿Ιώσων : 564 ἴῃ ἴοχίι τοοΐο. ὕΤΥΜ. 
ΡυΟαΙς 56}|0]. ΤΠθοοῦ. 3. 5ο.--ἴ, Ἠδ]]δαῖο. ἔτ. τοο. δὰ. 

Ἐ ΤΩ οοά. 0... σον ἴῃ δὰ. Μδάϊοὶ., ἀοβοϊαπί νουθἃ Κράτεος---Ἐλλάνικος, ἰδ πν Ὁ] Εἰ πγα ἴδ ἃ κατὰ Ἡσίοδον, αοτιπν Ἰοοοὺ βἰδιϊπι ΟΟΠΕΠΌΔΠ ΙΓ ἤδοο, ἦν δὲ Κρὴς ἴῃ 50[ο]. κη. 
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202 ΟΔΥΣΣΕΙ͂ΑΣ Ε. 131-.-..-{48. {18Β.0. Υ. 

οἷον ἐπεί οἱ νήω θοὴν ἀργῆτι κεραυνῷ 

Ζεὺς ἔλσως ἐκέασσε μέσῳ ἐνὶ οἴνοπι πόντῳ. 

ἔνθ᾽ ἄλλοι μὲν πώντες ἀπέφθιθον ἐσθλοὶ ἑταῖροι, 

τὸν δ᾽ ἄρα δεῦρ ἄνεμός τε φέρων καὶ κῦμω πέλωσσε. 

τὸν μὲν ἐγὼ φίλεόν τε καὶ ἔτρεφον, ἠδὲ ἔφασκον 
4 "4 

135 
,͵, Ε “4 Ε] ͵͵ 

θήσειν ἀθάνατον καὶ ἀγήρωον ἡμώτω πάντω. 
3 ᾿ι.," Ν ᾽7 ᾽ Ν Ἄ 7 : ,ὕ 

ἀλλ᾽ επεὶ οὐπὼς ἐστὶ Διὸς νοον αἰγιόχοιο 
ΕΥ Ν 3 »“, "7 οἷ 7ὴλ. - ΄« 

ουτε παρὲξ ἐλθέιν ἄλλον θεὸν, οὔθ᾽ ὡλιωσαι" 
3 ͵7͵ 55ς΄ Ε ἰδιά ᾿ς ".} ΄ 

ερβετῶ, τα μιν» Ἄεινος εἐποτρυνει κῶϊι ὠὡνωῦει 
4,4 Ὁ νυν ΄ Ὑ 5} 

πόντον ἐπ᾽ ἀτρύγετον᾽ πέμψω δέ μιν οὔπη ἔγωγε" 
ΕῚ 4 ᾳ “» » 77 ε ΄ς-ἢο 

οὐ γάρ μοι πάρω νήες ἐπήρετμοι, καὶ ετώιροι, 
͵΄ “, » »ν 

οἱ κέν μιν πέμποιεν ἐπ᾽ εὑρέω νωτῶ θαλάσσης. 
5 " ς 7 ς ’ 9. Ψ 

αὐτάρ οἱ πρόφρων ὑποβήσομωι, οὐδ᾽ ἐπικεύσω, 

ὡς κε μάλ᾽ ἀσ-κηθὴς ἣν στωτρίδω γαῖων Ἱκητωι. 
Ν 5 53 ΄ 7 2 Ρ 4 

Τὴν δ᾽ αὖτε σροσεειπτε διώκτορος Αργειφοντήης" 

οὕτω νὺν ἀπόπεμπε, Διὸς δ᾽ ἐποπίζεο μῆνιν, 
͵ 

μήπως τοι μετόπισθε κοτεσσάμενος χω λεπήνη. 

Ἃς ἄρω φωνήσας ἀπέβη κρωτὺς ᾿Αργειφόντης. 

11. ι- 
θον] ἀπέφθιθεν Ἡ. 

θεῖν παρεξελθεῖν νν. 

145. προσέειπε. 

κότα τῇ τροπίδι. Β. Ε. Ω. ΡαὶΪ. 
132. Ζεὺς ἐλάσας] Γράφεται, ἔλσας. Εἰ. 

Ἔλσας] Ζηνόδοτος, ἐλάσας, γράφει. οἱ δὲ, 
ἔλσας ἃ" ποιητικώτερον γάρ (ὦ. μόν»). 
ἔλσας μὲν (Ὁ. γὰρ) τὸ συστρέψας, ἐλά- 
σας δὲ τὸ ἐκ χειρὸς πλήξας. Ω. Ῥαὶ. 

ΗΔ]. Ἔλσας] Πλήξας, κεραυνώσας. 

Ψυ]ρ. δα. δηῦ. 135. Τὸν μὲν ἐγὼ 
φίλεον)] Οὐκ ἀλόγως οἴεται τὰς εἰς αὐτὸν 

ἐργασίας καταριθμεῖν, ἀποδεικνῦσα ὅτι 
δίκαιον τὸν εὐπαθοῦντα συνεῖναι αὐτῇ. 

Ω. Ρα]. 156. ᾿Αρίσταρχος, ἀγήρων. 
Ηδγ]. 130. Ἔῤῥέτω πόντον ἐπ’ ἀτρύ- 
γετον, εἰ ὁ Ζεὺς ἐποτρύνει καὶ ἀνώγει αὐὖ- 

τὸν διαφθαρῆναι. Ο. Ῥα]. Τὸ ἑξῆς, ἐῤ- 

132. ἔλσας] ἐλάσας Η. 
133, 134. Ὁποῖη!8 ποῖα! ὙΥ, 

140. οὔπη] οὔπῃ ὟΥ. 
146. νῦν] νιν ῥτὸ ν. 1. . 

133. ἀπέφθι- 
148. παρὲξ ἐλ: 

144. ήν 

10. ξέλσας. [οίνοπι. 

143. βοι. 

᾿ 

ῥέτω πόντον ἐπ ἀτρύγετον. τὰ δὲ ἄλλε 
ὡς διὰ μέσου διορθωτέον. Ῥα]. ᾿Εῤῥέτω, 
᾿Αμφίβολον, πότερον εἰς Δία ἢ εἰς ᾿Οδυσ' 
(516). α]!ρ. 141. Καὶ ἑταῖροι] Ὅτ: 
ἐπὶ τῶν συμπλεόντων τίθησι τοὺς ἑταίρου 

πολλάκις. Ῥα]. Ω. 143. Πρόφρων ὑπο! 
θήσομαι] Τὸ ἑξῆς, ὑποθήσομαι ὥς κ 

μάλ ἀσκηθής: τὸ δὲ, οὐδ᾽ (αὶ. οὐκ᾿ 
ἐπικεύσω, διὰ μέσον. δύναται καὶ ἀφ 

ἑτέρας ἀρχῆς ἀναγινώσκεσθαι, οὐδ᾽ ἐπὶ 

κεύσω ὥς κε μάλ᾽ ἀσκηθὴς, οὐκ ἀποκρύ 

ψομαι πῶς ἂν σωθείη. Ῥαϊ. ὦ, 142 

᾿Ασκηθής] ᾿Αβλαβὴς, ἀπὸ τοῦ σχῶ τ 

κρωτῶ, ἤτοι ὁ μὴ κρωτούμενος τῇ βλάβ' 

καὶ κλίνεται τοῦ ἀσκηθοῦς. θ. 14 

α Ρᾳ]. ἡ δὲ ἐλέας, Ηατ]. ἠδὲ ἔλας τ: ππᾶδ Ῥογβοπιβ σοη]ϊοϊοραΐ ἡ δὲ (ἀοοϊοπίο ποπΗὶ 
γ6] οαϊίοντῖς νοὶ] δα! ΠΟ πὶ5) ἕλσας. 

ΒΌΤΤΜ. ᾿ 
Μοχ ρίὸ ἔλσας ἴΐογιιπι οἱ Ηλ], οἱ Ῥα]. ἔλα 
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ὶ δ᾽ ἐπ᾿ Ὀδυσσῆα μεγωλήτορω πότνιω νύμφη 
ἘΦ 3 νυ Ν “ ΄ 3 7 ἡ, ἐπειδὴ Ζηνὸς ἐπέκλυεν ὡῳ Ὑγελιάων. 
τὸν δ᾽ ἄρ᾽ ἐπ᾿ ἀκτῆς εὗρε κωβήμενον" οὐδέ ποτ᾽ ὅσσε 

7 ἐν 7 Χ Ν 9. ἅ δωκρυόφιν τέρσοντο᾽ κατείβετο δὲ γλυκὺς αἰὼν 
᾿ τ ᾽ ΕἸ ε } νόστον ὀδυρομένω, ἐπεὶ οὐκέτι ἥνδῶνε νύμφη. 

ἀλλ᾽ ἤτοι νύκτας μὲν ἰαύεσκεν καὶ ἀνάγκη ᾽ “΄ - Ἴ ᾽ »γῚ΄ ᾽ 7 γ σπέσσι γλωφυροισι παρ᾽ οὐκ ἐβέλων ἐθελούση᾽ 
ματα δ᾽ ἐν πέτρησι καὶ ἠϊόνεσσι καθίζων, 
Ἰάκρυσι καὶ στονωχήσι καὶ ἄλγεσι θυμὸν ἐρέχθων, 
τόντον ἐπ᾽ ὠτρύγετον δερκέσκετο, δώκρυω λείβων. 
ὑγχοῦ δ᾽ ἱσταμένη προσεφώνεε δῖα θεάων' 

,7ὔ͵ 7 “κα Η͂ΤῚ Δαν τ οή »Ν Κώμμορε, βῆ μοι ετ ἐνθάδ ὀδύρεο, μηδὲ τοι «ἰων ιόο 
βινέτω" ἤδὴ γάρ σε μώλα πρόφρασσ' ἀποπέμψω. 5 κ᾿ 

Ἂς ς “ 'λλ᾽ ἄγε, δούρατω μακρὼ ταμὼν, ἁρμόζεο χωλκῷ 3Ἀ΄ αν ϑ, ΤᾺ 3 ἐν ΦΝ 55 ὅδᾳ υρέιων σχεδίην" ἀτὰρ ἴκριω πήξζαι ἐπ᾽ αὐτὴ 

Εζο 

Ἀ59 

153. οὐκέτ ἐβάνδανε. 157. ΟΠ Η. Τ]ηοΙηἶ5 ᾿ποϊ αι ὙΥ. 58. δερκέσκετο] δερδέσκετο Ἡ. Ι 50. δῖῥα. 162. ἀλλ᾽ ἄγε] ἀλλά γεν. 53. ἀτὰρ ἴκρια π. ἐπ᾽ αὐτῇ] ἐν δ᾽ ἰκρία π. ἐν αὐτῇ Η. αὐτῆς ΝΟ 

, γῦν ἔφαμεν ἐκτείνεσθαι παρὰ τῷ πὸ - βοῦσα αὐτὸν ἐκ τοῦ ναυαγίου, κατέχουσα ἢ εἰ μὴ μέτρον κωλύοι. ΡΆ]. 1 51. δὲ οὐκέτι. ῬᾺ]. Ο. Θρηνοῦντι τὴν ἐπ- δέ ποτ᾽ ὕσσε] Ἔν ἄλλοις φησὶν, Αἰ- ἄνοδον τὴν μὴ γιϑομένην αὐτῷ. ῬαΙ. Ἰρὸς δὲ κόρος πέλεται Χ Κρυεροῖο γόοιο 154. ᾿Ἰαύεσκεν] Διενυκτέρευσεν, ἢ ἐκοι- ἢ 103.). εἰ τοίνυν οὕτως ἀδιαλείπτως μᾶτο. Ο. νυ ρ. 155. Παρ᾽ οὐκ ἐθέ- ίει, ὅρα τὴν ὑπερβολὴν τῆς λύπης. Ο. λων ἐθελούσῃ] ᾿Αντιστροφὴ ᾿Ἰωνική. Βι 102. Τέρσοντο] ᾿Εξήραιντο ἔβιῸ). Βα]. 5 56. ᾿Αμπέτρησιν, αἱ ᾿Αριστάρ-- οὗ καὶ ταρσός, ὁ καλαθίσκος. ἘΠ. χου, ῬΑ], Ηλι]. τ 57. Νοίβιιβ Δά- τείβετο)] Ἔν δάκρυσιν ἦν αὐτῷ ὁ τοῦ κρυσι καὶ φοἴο. ἴῃ Ρᾳ]. «δὰ ΠΔΓΡῚ - υ χρόνος καὶ κατετήκετο. νυὶρ. Κααθ θη ροβίζιβ οἱ ΒΘ :15. ἰΠΐοΡ 158, εἰ, ἐφθείρετο, ἀνηλίσκετο. ΒΞ. 1 53: (Πόντον) εἴ τς. (᾿Αγχοῦν τϑἰδέιιβ ϑϑβῖ. τεὶ οὐκέτι ἥνδανε νύμφῃ Υ] Κατ᾽ οὐδὲν 16ο. Κάμμορε μή μοι] Δαιμονίως ἀπο- σκὲν ἀποπέμπειν ἔτ, αὐτόν. Ἤτοι κρύπτει τὸ πρόσταγμα ἐξειδοποιουμένη τ μὲν πρῶτον ὡς στέρξασαν ἔστεργεν τὴν εὐεργεσίαν. Ω, Ῥμὶ]. Κάμμορε. αἰρ. σώσασαν ἔστερξεν, Ῥα]. ἔστερ- καταμεμορημένε, ταλαίπωρε, κακόμοιρε, » ΟΠΏΪΒ5Ο ΡῬΆΓ]ΟΙΡΙΟ), τὸ δὲ μετὰ ῬᾺ]. τό. Σχεδίην) Τὴν εἰκαίως κατα- τὰ οὐκέτι. ῬᾺ]. ΟΝ αἰἱρ, Δύναται σκευασθεῖσαν ναὺν λέγει. ΨνυΪΕ. Τοχι. τυρίως κεῖσθαι τὸ ἔτι, ἤρεσκε γὰρ αὐ- Ἡα1]. ἐν δ᾽ ἰκρία πῆξαι ἐν αὐτῇ : 5608 (ΔΙ βάϊοὶ. αὐτῇ) πρότερον ἀναλα- ΒΌΡΘΥ ἐν δ᾽- ΤΡ. αὐτάρ : δὲ ἴῃ ΠΊΔΥΡ’, 

Οὔβοῖνα τηθυποῦῖζο 
ϑηΐθιῃη. ΒΙΓΤΤΜ. 
δῖο ἀδίϊνο οᾶδι Ὁ. Νδιι ἴπ ΡᾺὶ]. οἱ ΝΡ. νὸχ ἤδοὸ ποθὴ δδί δα άϊία, ΒΕΠΤΤΜ. ΟΥἶθα, πιοῃοπίο «], (,, ΘΟΠμοΙ ἄδτο, ἰξιδιοποιουμίνη. ΜΊΑ, γ΄. δος. ΒΌΤΤΜ. 

64 2 

οἰξαμῦοπι ἀΐηια ᾿πβοιοημο πος νουθὸ ΡΙθμα τ ΒΟ ΧΑΠιδίσιπι δἴ- 
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ὑψοῦ, ὡς σε φέρησιν ἐπ᾽ ἠεροειδέω πόντον. 

αὐτὰρ ἐγὼ σῖτον καὶ ὕδωρ καὶ οἶνον ἐρυθρὸν 

ἐνθήσω μενοεικέ, ἅν; κέν τοι λιμὸν ἐρύκοι" 

εἰμωτώ τ ἀμφιέσω" πέμψω δέ τοι οὖρον ὄπισθεν, 

ὥς κε μάλ᾽ ἀσκηβὴς σὴν πατρίδω γαῖαν Ἱκήωι, 

αἴ κε θεοί γ᾽ ἐθέλωσι, τοὶ οὐρανὸν εὐρὺν ἔχουσιν, 

δ, μευ φέρτεροί εἰσι νοῆσωίΐ τε κριναΐ τε. 

Ὃς φάτο' ῥίγησεν δὲ πολύτλας δῖος Οδυσσεὺς, 

καί μιν φωνήσας ἔπεοω, πτερόεντω προσηύδα" 

ἔλλλο τι δὴ σὺ, θεὼ, τόδε μήδεωι, οὐδέ τι πομπήν, 

ἥ με κέλεαι σχεδίη περώαν μέγω λαΐτμω βθβωλάσσης, 

δεινόν τ᾽ ἀργωλέον τε τὸ δ᾽ οὐδ᾽ επὶ νῆες εἴσω! 

ὠκύποροι περόωσιν, ἀγωλλόμενωι Διὸς οὔρῳ.. 

οὐδ᾽ ἂν ἐγὼν, ἀέκητι σέθεν, σχεδίης ἐπιβαίην, 

εἰ μή μοι τλωίης γε, θεὼ, μέγαν ὅρκον ὀμόσσαι, 

μή τί μοι αὐτῷ πήμω κωκὸν βουλευσέμεν ἄλλο. 

170 

175 

τός. βοῖνον. τ66. ἐρύκοι ἃ Τὴ. ἈΓ- ἐρύκει Θ) 

τόγ. ξείματά τ᾽ ἀμφιβέσω. 170. κρῖναί, 

172. βέπεα. 175. οὐδ᾽] οὔτ᾽ ἐχ Θπηθηά. Η 

164. ἠεροξειδέα. 
οηγχθπά. Η. 10. μενοβεικέ. 

κρηῆναί Υ. 171. δῖξος. 

10. ἐξίσαι. 177. ἀβέκητι. 

τ68. Ἵκηαι] ᾿Ἄρι 
τ 

Κι 

δίψης ὁ λιμός. ῬαΪ. 
ἐπ᾿ αὐτῆς. Ἴκρια] Τὰ ὀρθὰ ξύλα, ἐφ᾽ 

στοφάνης ἵκοιο. Ῥᾳὶ]. Ηδ1]. “8 -Ὁ 

ὧν τὰ τῆς νεὼς καταστρώματα προσπή- 

γνυται, τὰ ἐγκοίλια λεγόμενα. Ω. 

ῬᾺ]. συ. Αἀ4. ἰηΐτα δὰ 2306. 252. 

254. Ἰκρία (5ῖο ἴῃ τοχία οοά. {10.). 

Ὡς ἰχνιαῦ. ΕΓ ΜῊ ΤΟΝ 

εὐννν διαφέρει. ὅτε μὲν δέξη (δέξηται 

ΔῊ δόξῃ ὃ) τὸ , βραχὺ; προπαροξύνεται, 

ὅτε δὲ μακρὸν, παροξύνεται“. ῬαΪ. 164. 

ὙΨυῦ] Βέλτιον τὸ ὑψοῦ τοῖς ἄνω συν- 

ἄπτειν. ἐπεὶ γὰρ περὶ τοῦ πλάτους εἶπεν, 

εὐρεῖαν σχεδίην, καὶ περὶ τοῦ βάθους 

ἀναγκαῖον εἰπεῖν. Ῥαᾳ]. Ω. τ66. Μενο- 

εἰκία] Ἢ ἐντιθέντα μένος, ἢ πρέποντα 

τῷ μένει" ἢ ἀρκετόν. Ὁ. Ὅτι καὶ ἐπὶ 

« δὶς οἱ Ἑυβίαϊι. [Ι͂ἢ Ραὶ. ἐγχόλλια, ΜΒ, ΒΑΓμΘΒΙ. ἐγκύλια. 

μενῶ παρ᾿ ἡμῖν. ΒΌΤΤΜ. 

νυν Ο΄, Ετγ. Μ. ν. ὅρκος. ΒΟΤΊΜ. 

γησεν δὲ πολύτλας δος ᾿Οδυσσεύς] 

γεὶ αὐτὸν πρὸς τὸ δεδιέναι καὶ ἢ ὥρ 

τοῦ ἔτους, καὶ ὃ τρόπος τῆς πορείας. δ 

γὰρ τοιοῦτον ἦν τὸ κατάστημα, δῆλ' 

κἀκ τοῦ παρὰ ἸΚαλυψοῖ πῦρ καίεσθι 

ἐπὶ τῆς ἐσχάρας, καὶ παρὰ Φαίαξι 

καὶ παρὰ Ἑὐμαίφ. Ῥα]. Ὁ. τῇ 

"Αλλό τι βουλεύῃ, καὶ οὐ πομπή 

Ῥαᾳ!. Μήδεα] Βουλεύματα. Ψυϊρ. δ. 

8 ΕΠ 7,8: Ἔϊσαι] Πλεονασμός ἐσ 

τὸ ε, οὐ διαίρεσις. ῬᾺ]. 179. "Αλλ 

᾿Αριστοφάνης ἄλλοις γράφει. οἵον σώζ' 

μὲν ἐμὲ, ἐν δὲ τοῖς ἄλλοις κακόν μϑ!΄ 

νυϊς. τὰ ἐγκύλα λε 

ε Τλμογῷ δγαπίας νἱχ ἀαθίαπι φαΐῃ ἔιουῖπῦ Ἴκριον παὶ ἰκρίον, ΩΠΟΥ ΤΩ γοσδθυ]οτι 

Ἀσοοδίαηι ἃ ηπδης(αίο ρεῖπιὶ 4 ΡΠ ον Ὲ γα στγϑιητηδίϊοιδ, αἴ 1π ῥρόφίον οἵ μηρ' 

ΒΌΤΊΤΜ. 
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ἋὩς φάτο μείδησεν δὲ Καλυψὼ, δὲ ον θεάων, 
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18ο 

χειρί τέ μιν κατέρεξεν, ἔ ἔπος τ᾽ ἔφατ), ἔκ τ᾽ ὀνόμαζεν᾽ 

Ἦ δὴ ὠλιτρός ν᾽ ἐσσὶ, καὶ οὐκ ὠποφώλια εἰδώς" 

δον δὴ. τὸν μῦθον ἐπεφράσθης ἀγορεύσαι. 
ἴστω γὺν τόδε Γαίω καὶ Οὐρανὸς εὐρὺς ὕπερθεν, 

καὶ τὸ κωτειβόμενον Στυγὸς ὕδωρ, ὅ οστε μέγιστος 

ὅρκος, δεινότωτός τε, πέλει “μακάρεσσι θεοῖσι, 

μῆ τί τοι αὐτῷ πήμα: κακὸν βουλευσέμεν ἄλλο. 
ἀλλὰ τὼ μὲν νοέω καὶ φράσσομωι, ὥσσ᾽ ἂν ἐμοί σε ρ 

18ο. δία. 181. κατέρεξεν] κατέρεψεν 6Χ Θῃ16η6. Η, 

182. γ᾽ τ᾽, 5664 γ᾽ ἴῃ 5680]. πιατῦρ. Η. 
10. βέπος. 

10. ξειδώς. 187. τί τοι] τι 

σοι Ἡ. 188. ἅσσ᾽] ὅσσ᾽ Θχ Θπηθηά. Η. 

βουλεύειν. Ῥα]. Ηα1]. Ω. 182. Ἦ 
δή] Περισπαστέον τὸ ἢ. ἔστι γὰρ βε- 

,ὔ } 5 Ν 53. , 2, 5 Ν βαιωτικός. Τ᾽]. Ἢ δὴ ἀλιτρός γ᾽ “ ἐσσὶ 
καὶ οὐκ ἀποφώλια εἰδώς] ᾿Αλιτήριος καὶ 

ἁμαρτωλός. ἀποφώλια δὲ τὰ ἀπαίδευτα. 
πῶς οὖν ἁμαρτωλός τις εἰ οὐκ ἀπαίδευτος; 

φησί (816 ἴῃ Ῥα]. οἵ Ὁ. : νἱά. ποΐ. 
δά α΄. 2653.). οὐκ ἔστιν οὕτως, ἀλλὰ 

λέγει, πάνν ἥμαρτες... καίπερ οὐκ ὧν ἀ- 
παίδευτος. καίτοι οὐκ ἀποφώλια εἰδὼς 
οὐδὲ ἀπαίδευτος ὧν (πιο ῬᾺ].) ἀλιτρὸς 
γέγονας καὶ ἥμαρτες τοῦτο εἰπών. Ω, 
᾿Αλιτρὸς ὁ μὴ ἀπηλλαγμένος πανουργίας, 
ὁ ἁμαρτωλός. Ἄ]ρ. ᾿Αλιτρὸς λέγεται 
« Ἁ Ν ε ͵ὔ ’ Ν ὁ κατὰ ψυχὴν ἁμαρτωλός. λέγεται δὲ 
καὶ ὁ τῆς ἀληθείας ἀποτυχὼν καὶ ἁμαρ- 
τῶν, ὡς καὶ νῦν ᾿Οδυσσεύς. τὸ ἑξῆς δὲ 

οὕτως, ἢ δὴ ἀλιτρός γ᾽ ἐσσί, καίτοι οὐκ 
ἀποφώλια εἰδώς. ἤτοι ὄντως ἁμαρτάνεις 

τῆς ἀληθείας καίτοι οὐκ εἰδὼς ἀπαίδευτα. 

εἰ μὴ γὰρ συννοοῖτο τὸ καίτοι, ἄλλως οὐκ 
“Ἁ 3 7 Ὰ » Ν » Ν -“ ὧν ἀκολουθήσῃ. ἢ ἀλιτρὸς ἀντὶ τοῦ πο- 
λύπειρος πολλὰ προσκρούσας" καίτοι μὴ 

εἰδὼς ἀποφώλια, ἀλλ᾽ ὅμως ἀπαίδευτα 
᾿ Ν , Ἀ -" 

ἥμαρτες. φωλεὸν δὲ λέγεται τὸ σχολεῖον. 

ὃ γοῦν μὴ φοιτῶν εἰς τὸ ὠδεῖον λέγεται 
ἀποφώλιος. ἘΣ. ᾿Αποφώλια, ἀπαίδευτα. 

4 δὶς Ῥαὶ. οὔ τοϑίς Ῥούβξοῦο Ηδι]. ἴῃ Ἰοπηπαῖο βοβο ἢ: 
δὶὶ τ΄. ΒΟΤΤΥΤΜ. 

φωλεοὶ γὰρ τὰ παιδευτήρια. ἢ ἃ οὐκ ἂν 
" ΄ « 57. ε Ἃ Ε ͵ 

τις ἀποφήναιτο ὡς ἄῤῥητα ἢ ἀσύνετα. 
Ρᾳὶ. Ψα]ρ. Φωλεοὺς ἔλεγον οἱ παλαιοὶ 

τὰ παιδευτήρια. ἀποφώλια οὖν τὰ ἀπαί- 

δευτα. καίτοι οὐκ ἀποφώλια εἰδὼς οὐδ᾽ 
» ,ὕ Ε ΕῚ Ν ’ὔ λυ ἀπαίδευτος ὧν, ἀλιτρὸς γέγονας καὶ ἥμαρ- 
τες τοῦτο εἰπών. Β, 183." ᾽ΑφΦ᾽ ἑτέ- 

ρᾶς ἀρχῆς ἀναγινώσκειν βέλτιον, ἵνα θαυ- 

μασμὸν μᾶλλον παραστήσωμεν. Ῥαὶ. 
184. Ἴστω νῦν τόδε γαῖα καὶ οὐρανός] 
Ἢ γὴ μετέχει ἀέρος, ὕδατος καὶ πυρός. 
ε -“ ᾿ ᾿ Ἁ ’ὔ 

ἡ γοῦν Καλυψὼ πρὸς τὰ τέσσαρα στοι- 
χεῖα τὸν ὅρκον ποιεῖται, ἃ καὶ συνεκτι- 

κώτατα πάντων. κέντρον γάρ ἐστιν ἢ γῆ. 

περὶ δὲ τὸν οὐρανὸν τὰ ἄφθαρτα σώματα, 
περὶ δὲ τὴν γῆν φθαρτά. διὸ καὶ αὐτὸ 
περὶ τοῦ τῆς ἐν τῷ ἄδη Στυγὸς ὕδατος 
λέγουσιν, ὡς ἐὰν ψευσώμεθα, ἐκεῖ κατ- 
, “ Ν ὍΝ, ’ ἔλθωμεν. ὥσπερ καὶ βασιλεὺς βουλό- 
μένος ὀμόσαι φησὶν, ἐκπέσοιμι τῆς ἀρχῆς 

εἰ μὴ τόδε γένηται, ὡς καὶ αὐτὴ τῆς ζω- 
ἧς. Ε. τιϑ8ς. Γράφεται καὶ, ὕδατος, 

Ν ὰ "5 - Ε , 
πρὸς ὃ ἐσημειοῦτο ᾿Αριστοφάνης. Ηδ1]. 
188. ᾿Αλλὰ τὰ μὲν νοέω καὶ φράσομαι] 
᾿Αλλὰ ταῦτα σοι εἴπω (νυς. μηνύσω, 
ὅσα φρονῶ καὶ ὅσα ἂν ἐμαυτῇ συνεβού- 

λευσα ἐν τοσούτῳ τῆς χρείας καθεστῶσα. 

ααδηην5. ἴῃ ἰΘχέι αΓ Ξη 16 

“ Δᾷ πο νϑύβιιῃλ Πιδηϊ  οδίο γοοσοπάθ πη ἤοο ΒΟ ΠΟ], απο ἴπ ςοα, δίατ κα Β- 
Ταποίαπι οδὺ βοιοϊο δὰ 1γρ. ΒΌΤΤΜ. 
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αὐτῇ μηδοίμην, ὅτε ἥ νὰ χρειὼ τόσον ἵκοι. 

καὶ γὰρ ἐμοὶ νόος ἐστὶν ἐνωίσιμος, οὐδέ μοι αὐτή 190 

θυμὸς ἐ εν στήθεσσι σιδήρεος, ὠλλ᾽ ἐλεήμων. 

ὭΣ ρα φωνήσασ᾽ ἡγήσατο δῖα θεάων 

καρπωλί μῶς" ὁ δ᾽ ἔπειτα μετ᾽ ἴχνια βαῖνε θεοῖο" 
Ἷξον δὲ σπεῖος γλαφυρὸν θεὸς ἠδὲ καὶ ἀνήρ" 

Ὰ 

καί 

Ἑρμείας" 

᾿ ὃ μὲν ἔνθα κάθιζεν ε ἐπὶ θρόνου ἔνθεν ἀνέστη 
Ψ πῶ» » Αι ᾽ Ν 

νύμφη δ᾽ ετίθει σώρω πῶώσαν ἐδωδὴν, 
[99 

5“ Ν 7 τ Ἔν ΒΑ, 3) 

ἔσθειν καὶ πίνειν, σίω βροτοὶ ὥνδρες ἔδουσιν. 
9 δὲ “ΐς. 7 “ ᾽ οχ Χ 

αὐτὴ δ᾽ ἀντίον ἵζεν ᾿Ὀδυσσηος θείοιο, 
τῇ δὲ παρ ἀμβροσίην διμωαὶ καὶ γέκταρ ἔθηκαν. 
οἱ δ᾽ ε ἐπ᾽ ὀνείαϑ᾽ ἐτόιμιο προκείμνενω χεῖρας ἰωλλον. 200ο 

αὐτὰρ ἐπεὶ τώρπησαν ε ἐδητύος δὲ ποτῆτος, 

τοις ὥρω μύθων ἡ ἤρχε Καλυψὼ, δῖα θεάων" 

Διογενὲς Λαερτιάδη, πολυμήχαν Οδυσσεὺ, 

οὕτω δὴ οἰκόνδε φίλην ἐς πατρίδα γαιαν 

αὐτίκα, νὺν ἐθέλεις ἰ ἰένωι : ἃ σὺ δὲ χαῖρε καὶ ἔμπης. 

180. με ἃ ΠΙ. ΡΥ. μοι 6Χ διπθηά. Η. 
10. οὐδέ μοι οὐδ᾽ ἐμοὶ ΘΧ Θῃηθπά. 56 δῃταιᾷὰ Η. ΡΟΗΒ. 
104. ἵξον δὲ σπεῖος] ἵξον δ᾽ ἐς πεῖος (816) Π. 

201. ποτῆτος] ποτῆος ΡΙῸ ν. ]. 

τιάδη. 204. ῥοϊκόνδε. 

Β. Εὰ. νυν. Ὅτε με, φησὶ, τοσοῦτον 
χρεία κατωλάβοι ὅσον καὶ σέ. Β. Ἐ. 
Ῥᾳ]. ᾿Αλλὰ τοσαῦτά (Ὀα]. τοιαῦτά) 
σοι γοῶ καὶ συμβουλεύω, ὅσα ἂν καὶ ἐμ.- 
αυτῇ συνεβούλευσα ἐν τούτῳ τῆς χρείας 
καθεστηκυίᾳ. Ὃ δὲ περ παρέλκει. Ὁ. 
ῬΑ]. τοο. ᾿Εναίσιμος] Δίκαιος, ἀγω- 

θός. Β. 103. Καρπαλίμως] Οὐχ ὅτι 
ταχέως βαδίζει. ποίαν γὰρ εἶχεν αἰτίαν 
ἐπιδείξεως' ; ἀλλὰ μετὰ τὰ εἰρημένα 
καρπαλίμως ἐτράπετο. Ῥαϊ]. ΩΦ. 104. 
Ἵξον] Δύο θέματά εἰσιν, ἥκω διὰ τοῦ η, 
καὶ ἵκω διὰ τοῦ ι, σεσιγημένον δέ 8, εἰ 
γὰρ διὰ τοῦ ι, οὐκ ἂν ὁ δεύτερος ἀόριστος 

ἦν" ᾧ προστεθέντος τοῦ 4, (50Γ. σ) ἕξον 

ΓΘ ΟΥ. ἐσείξεως. ΒΟΤΊΜ. 

2οΚ 

100. ἐναίσιμος) αἰνέσιμος Ἡ, 

1902. δῖῥα. 
195. κάθιζεν] καθέζετ᾽ Ἡ. 

202. ὃῖῥα. 203. Διβογενὲς Λαξερ- 

γίνεται. τὸ γὰρ ἕ ἐκ τοῦ κ καὶ σ σύγκει- 

ται. Β. τού. Ἐτίθει πάρα πᾶσαν] 
᾿Αναστρεπτέον τὴν πρόθεσιν. Ῥα]. 108. 
Αὐτὴ δ᾽ ἀντίον ἵζεν)] Ἥδιστον (Μ6αἸο]. 
ἴδιον) τοῖς ἐρῶσιν ἡ κατ᾽ ἀντικρὺ καθέδρα. 
Ρα]. Ὁ. τιρ9. Πιθανῶς καὶ περὶ τρο- 

φῶν διέστειλεν ἵνα μὴ ἐπιζητῶμεν εἰ 
ταῦτα προεφέροντο (80. ταὐτὰ προσεφ.). 
Ρα]. 202. Τοῖς] Ὅτι ἑνὸς πρὸς ἕνα 
διωλεγομένου φασὶ (8.7. φησὶ), Τοῖς 
ἄρα μύθων ἦρχεν. Ῥα]. 204. Οὕτω δὲ 
οἴκόνδε] Ἤγουν ἐν καιρῷ χειμῶνος. πρόσ- 
ἥκται δὲ ὁ λόγος ἐν ἐπερωτήσει. Β.. ΕἸ. 
Οὕτω δὴ, ἐν ἐπερωτήσει. Ῥα]. 205. 
Ἔμπης) Τὸ ἔμπης, ὃ καὶ ἔμπα λέγεται, 

5 Αρρανοῖ πιης ΒΞ ΓΆΤΩΜΠ,Δ ΓΠΟἸ1Π Ρ ΓΘΘΒ6 5 ἵὕκω ὨΜ]}}1Ὲ ἀρ ΠΟΒΟΘΙΘ, 866 οἦ115 Ιοοο υθῖηυς 
ἥκω, ἴΟΥΠ.ἃ5 δαἴο πὶ ΡΟΙ ἱκ ΔΟΥΪδίο 5011} δϑϑι ΚΠ ΔΓ. ΒΟΊΤΤΜ. - 

--- -- -- -.--  υῸ- 
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322 Ν ᾿ 7 »“" Ν .“ ᾿Ψ εἴγε μὲν εἰδείης σησι φρεσιν, οσσῶ τοί αἰσα, 

κήδε ἀνωπλῆσαι, πρὶν πατρίδω γαῖαν ἱκέσθαι, 
Ε ᾽ Ε σ΄ ΄ ᾿. Ν “δ δὼ “ ἐνθάδε κ᾽ αὖθ, μένων συν ἐμοι τόδε θωμνὼ φυλάσσοις, 
5 ᾽ ς 5 ἀθάνατός τ᾽ εἴης" ἱμιειρόμενός περ ἰδέσθαι 

δ “ ο΄. » 9.» «4 Ἄ 
σὴν ἄλοχον, τῆς φίεν ἐέλδεωι ἡμῶώτω πῶντω. 

᾽ (δ 7 4 “ οὐ μέν θην κείνης γε χερείων εὔχομαι εἶναι, 
» 3 ͵΄ δ » ΕἸ Ἂ, κδῇ οὐ δέμως, οὐδὲ φυήν ἐπεὶ οὕπως οὐδὲ ἔοικε 

ΕἸ 7 ΄ “ ΟΣ Υ͂, βνητὰς ἀθανάτησι δέμας καὶ εἶδος ερίζειν. 

206, εἰ μὲν βειδείης. 

200. ἐιδέσθαι. 

ἐν τούτῳ τῷ τόπῳ ὅμως σημαίνει, ποτὲ δὲ 
ὁμοίως καὶ ἐπίσης, ὡς τὸ, ἜἜμπης εἰς γαῖάν 
τε καὶ οὐρανὸν ἵκετ’ ἀϊτμή (11. ἔ. 
.174.). Μ5, Βαγηθβ "Ὁ, δοῦ. Εἰ γέ- 
μεν εἰδείης] ᾽Αν δὲ ἐγίνωσκες. ἠθικῶς 
ἐκτρέπει αὐτὸν ταῖς φιλοφρονήσεσι. Ῥλ!]. 
2οϑ. Τὸ, σὺν ἐμοὶ, τοῖς ἑξῆς συναπτέον, 
ἐπὶ δὲ τὸ φυλάσσοις βραχὺ διασταλτέον. 
Ῥα]. 209. ᾿Αθάνατός τ᾽ εἴης] Ὅρα 
ποῦ τὴν τῆς ἀθανασίας ὑπόσχεσιν παρ- 
ἔλαβεν ὃ (ΜΕα]ο]. ἀ. ἰσχὺν πῶς κατ- 
ἔλαβεν) ὅτι οὐ τῆς Πηνελόπης μνημονεύ- 
εἰν ἔμελλεν, ἀντιθεῖσα τῷ μεγέθε, τῆς 
ὑποσχέσεως τὴν περὶ τὴν γυναῖκα σπου- 
δήν. Ῥὰ]. Ω,. Ἱμειρόμενός περ ἰδέσθαι "} 
ἼΑριστον τὸ περὶ πρώτης ἀπολογήσασθαι 
τῆς περὶ τὴν Πηνελόπην φιλοστοργίας. 
οὐδὲν γὰρ οὕτως ἥπτετο τῆς Καλυψοῦς ὡς 
ἡ παρευδοκίμευσις (5ϊο, ΡΙῸ -ησις). ῬᾺ!]. 
Ω. 211. Οὐ μέν θην κείνης γε χερείων] 
᾿Αντισθένης φησὶν εἰδέναι σοφὸν ὕντα τὸν 
Ὀδυσσέα ὅτι οἱ ἐρῶντες πολλὰ ψεύδονται 
καὶ τὰ ἀδύνατα ἐπαγγέλλονται. ἐπιση- 
μαίνεται δὲ καὶ τὴν παραίτησιν δι’ ἣν 
πεποίηται τῆς θεοῦ. ἐκείνης μὲν γὰρ ἐπὶ 
σώματος εὐμορφίᾳ καὶ μεγέθει μεγαλαυ- 
χούσης καὶ τὰ καθ᾽ ἑαυτὴν προκρινούσης 
Ϊ 

ὶ 
δ ὉομΕ. 56}|0}}. λ΄. Ξόρ. α΄. ΤᾺ ϑι δ. 3284. 

207. ἀναπλῆσαι] ἀνατλῆναι ῥτῸ ν. ]. Η. 
αὖθι] κ᾽ αὖθ, (5190) Η. Επ 5ῖο Απηπιοηίιβ Μ8. Κορ. τ6. Ὦ. ΧΙΝ. 

210. τῆς] τῆς τ᾽ Η. 

208. κ᾽ 

ΡΟΗ5. 
212. Βέξοικε. 212. βεῖδος. 

- ͵ὔ ᾽ὔ Ν “ τῆς Ἰ]ηνελόπης, συγχωρήσας μὲν τοῦτο 
“ , “ Ν καὶ τῷ ἀδήλῳ εἴξας, ἄδηλον μὲν γὰρ αὐ- 

(Ψ «Ὁ. «Δι. 4 Ὁ Δι 5 ΄ τῷ εἰ ἀθάνατος καὶ ἀγήρως, ἐπισημήνα- 
ῳ Ν Ν » " ΟἿ»: σθαι ὅτι τὴν γαμετὴν ζητεῖ διὰ τὸ εἶναι 

Ἄ « 5» 7 Ἃ ᾿) ΄ , περίφρονα, ὡς κἀκείνης ἂν ἄμεληήσας, εἰ 
- , τῷ σώματι καὶ μόνῳ κάλλει κεκόσμη- 

ται, τοῦτο γὰρ καὶ τοὺς μνηστῆρας εἰ- 
ρηκέναι πολλάκις λέγοντας, Οὐδ᾽ ἐπὶ ἄλ- 

,ὔ ΩῚ Ἁ 7 λᾶς ᾿Ἐρχόμεθ᾽ ἃς ἐπιεικὲς ὀπυέμεν ἐστὶν 
ἑκάστῳ (β΄. 2ο7.). ταύτης δὲ ἕνεκα τῆς 
ἀρετῆς ἐπιδικαζόμεθα. Τὰ δὲ τῆς Κα- 
λυψοῦς ἐστι τοιαῦτα' οὐ μὲν ἐγὼ κείνης 
χερείων εὔχομαι εἶναι, οὐ δέμας οὐ φυὴν, 
οὐδὲ ἔοικε θνητὰς ἀθανάτῃσι δέμας ἐρί- 
ζειν καὶ εἶδος, τὰ σωματικὰ μόνον παρα- 
βαλλούσης. τοῦ δὲ ᾽Οδυσσέως, Οἶδα καὶ 
αὐτὸς Πάντα μάλ᾽ οὕνεκα σεῖο περίφρων 
Πηνελόπεια Εἶδος ἀκιδνοτέρη μέγεθός τ᾽ 

" ὃ »Ἂ 7 ε Ν Ἁ Ῥ 59 εἰς ἄντα ἰδέσθαι, Ἢ μὲν γὰρ βροτός ἐστι, 
σὺ δ᾽ ἀθάνατος καὶ ἀγήρως. τὸ γὰρ περί- 

, » »Μ -“ Ϊ φρὼν Πηνελόπεια ἐμῴασιν ἔχει τῆς κατ 
ὄρεξιν προκρίσεως. ἘΞ. Ὁ 212, Οὐ δέμας] 
- Μ Χ ξ Ν “ » , Ἐν ἄλλοις μὲν ὃ ποιητὴς ὅταν ἐγκωμιάώ- 
ζειν γυναῖκα βούλεται, εἶδος καὶ ἔργα 
ἐπαινεῖ. αὕτη δὲ ἄμφω ἀπὸ τῆς μορφῆς 
ἔλαβεν. Ῥα]. Ω. 214. Θνητὰς ἀθανά- 
τησιν} Ακρως αὐτὸ συνέλαβεν ἐπὶ τῇ 

ΒΌΤΤΜ. 
᾿Ὲ τοχία ῬᾺ]. πος Ἰοιαπια ΒΈΠ1Ο ς Β᾽ ΠῚ ]] 6. ΟὈΞΟΥνῸ ἤδη 5ΟΙ]Ο πη 6 πὶ ο55ὸ ἴ οοαᾶ. (εἴδη. Αὐα 1} βου ρίασαμπι ἐογπλ} δ γὲ μὲν αιοῦϊο5 νἱοθπὶ σους ραγίϊοι] δέ, ΒΌΤΥΜ. ΚΡΊο παρέλαβεν ΒΟΥ θοπμ στα νι ἀοίας παρέβαλεν; οἵ Ρροβὲ ἔμελλεν ᾿ὨΒΟΙ Βαμα εἰ μή. ΒΟΤΤΥΜ. 
᾿ Τοϊοῖο μος Ἰδπχπιαΐο βοΒοΙ ᾿ τη το ογθηάιι δ σις. ΒΟΤΤΥΤΜ. 
τ δου θοπάατα νὶὰ. κεκόσμηφσο. ΒΙΠΠΤΤΜ. 
5 Οὐμπῇ, 5610]. γ΄. 258ὴ. ΒΌΤΤΜ. 
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Τὴν δ᾽ ἀπαμειβόμενος προσέφη πολύμητις ᾿Οδυσσεύς" 
7 Ἂς ΄ Ζ ΟῚ ἧς Δ νκ 

σότνίον θεὼ, μή μοι τόδε χωεο" οἷδω, καὶ αὐτὸς 215 
,ὔ ᾿, " [7 ἴω 7 ͵ὕ 

πάντω μῶλ,, οὐνεκῶ σέειο περίφρων ΠΠηνελοπσείον 
εἰ » ΄ γ6) " ΕῚ ΟῚ 7 5 5 

εἶδος ὠκιδγοτέρη, μέγεθός τ. εἰς ὠντῷ ἰδέσθαι" 
« Ὰ ς Ψ ᾽ ἧς δὲ "θ Ἂὦ ᾿,. (Ἱ 7 

ἡ μὲν γὰρ βροτός εστι, συ θάνατος κωὶ ὠὡγήρως. 
" ᾿ ἢ ἡγῇ ἂν 5ΛῪὺ 4 ΝΣ 4 7 

ὡλλὼ Κκῶώὶι ὡς ἐθέλω καὶ ἐέλδομιωι ἡμώτῶ πῶντω 
327 ,] 9 ΄ Ν », 5 ᾿ ὉΝ 

οἰκῶσδε τ ἐλθέμενωι, κωὶ νοστίμον ἡμνῶῦρ ἰδέσθαι. 220 

5 “" ἘΠ, . ἌΝ τ ΨὕΨΪ᾿ 7 

εἰ δ᾽ αὖ τις βασι θεῶν ενὶ οἰνοπι πόντω, 
- 3 ͵ ΕΣ 26 

τλήσομωι, ἐν στήθεσσιν εχῶν τωλωπενθέω θυμόν" 
4 χ,Ὲ γι ν᾿ 9} ͵΄ ἢ ἤ 

"δὴ γὰρ μώλω πόλλ᾽ ἔπαθον, καὶ πόλλ᾽ εἐμόγησα 
7 Ν δ ᾿ Ν Ν , -“Ὕ᾿ὗ ΄ 

κύμωσι καὶ πολεμῶ μετ Κῶι τόδε τοῖσι γενέσθω. 

Ἃς ἔφατ᾽" ἠέλιος δ᾽ ἄρ᾽ ἔδυ, καὶ επὶ κνέφως ἡλθεν. 

ἐλθόντες δ᾽ ὥρω τώγε μυχῷ σπείους γλαφυρόϊο, 
κα ᾽. ϑιω ΄ 5, 

τερπέσθην φιλότητι, πὰρ ὠὡλλήλοισι μένοντε. 
53 ," 5 Ξ ε 5 

Ημος δ ἡριγενειῶ φάνη ῥοδοδώκτυλος ἥὼς, 

αὐτίχ᾽ ὁ μὲν χλαῖνάν τε χιτῶνά, τε ἕννυτ᾽ ᾿Οδυσσεύς" 

αὐτὴ δ᾽ ἀργύφεον φᾶρος μέγω ἔννυτο νύμφη, 

42 

230 

λεπτὸν, κωὶ χωρίεν, περὶ δὲ ζώνην βάλετ᾽ ἰζύι 

215. βοῖδα. 
221. θεῶν] θεῶν μ᾽ ἯΙ; 

220. Βέννυτ᾽. 230. βέννυτο. 

, ᾿ Χ Ἵ Δ. 
γνωμολογίᾳ. τὸ γὰρ καταβαίνειν εἰς ἐριν 

Ε] ΄ 5 πόνϑ, 3 “ Ν 

εὐμορφίας οὐκ εὐχὴν (ῶ. εὐχερῶς) τὴν 

θεάν. ῬΑ]. Ο. 215. Πότνα θεά] Ὥσ- 

περ γὰρ τὸ πότνα ἀπὸ τοῦ πότνια κατὰ 

συγκοπὴν, καὶ τὸ πρέσβα ἀπὸ τοῦ πρέσ- 

Ἢ βειρα, οὕτω καὶ τὸ αὐγοῦστα ἀπὸ τοῦ 

αὐγούστηρα. διὰ τοῦτο γὰρ καὶ ἐπὶ τῆς 

γενικῆς οὐ τρέπουσι τὸ α εἰς η; ἀλλὰ κλί- 

γονται ἄτρεπτα. Β. Πότνα (816 δα. 

8Δηϊ.}} Σεβασμένα (-μία 6Θπι. ΒᾶΓΠ68.); 

τιμία. ψυὶρ. τό. Περίφρων Πηνελό- 

πεια] Διὰ τοῦ περίφρων δηλοῖ, ὡς εἰ καὶ 
7 “μὰ Ὦ ΄ ΩΣ 4 5. 2 

σώματι, ἀλλὰ φρονήσει οὐκ ἐστιν ἐλάτ- 

των αὐτῆς. Ὁ. Ῥα]. 217. Εἰἶδος ἀκιδνο- 

τέρη] ᾿Επιμελῶς τὸ ἀκιδνὸν ἐπὶ τοῦ κατὰ 

εἶδος τίθησιν. Ῥα]. Ω, Οἱ μὲν γλωσσο- 
7 Ε} ῇ εοῶλ 39 7 

γράφοι, ἀσθενεστέρα, οἱ δὲ, εὐτελεστέρω. 
Ν ς΄ Φό δὰ Ὁ , - 

καὶ γὰρ ἐν ἄλλοις, Οὐδὲν ἀκιδνότερον γαῖα 

τρέφει ἀνθρώποιο (σ΄. 130.}, ἀντὶ τοῦ 

4217. βεῖδος. Ειδέσθαι. 

10. βοίνοπι. 

22}: ἰξύῃ ἰξυ ὟΝ. 

220. ξοίκαδέ. ξιδέσθαι. 

227. μένοντε] μένοντες ΗΟ. ΚΟ Κ΄. 

εὐτελέστερον. οἱ μέντοι γλωσσογράφοι. 

ἀπέδοσαν πάλιν (Μ8. Βαγῃ. γλωσσο-. 

γράφοι παλαιοὶ) ἀσθενέστερον. ψυὶρ.. 

(νυ. Βαγη65.) ᾿Αρίσταρχος, εἰς ἄντα, 

αἱ κοινότερωι, εἰς σῶμα (εἰς ὦπα 6Π1.. 

ΡΟΆΒ.) Ραὶ. Ηαι]. 220. οἴκαδέ τ᾽, 

ἐλθέμεναι] Ἔπ᾽ ἄλλα τρέπει τὸν πόθον.. 
ς Χ Ν ,, ε 7 , ἰδέ θ 

ἡ μὲν γὰρ ἔφη, ἹἹμειρόμιενὸς περ ἰδεσῦώι | 
Ν 2, ἘΠ Ἔ “ Ν Ε ΄ 

σὴν ἄλοχον, ὁ δὲ ὁμολογῶν τὴν ἐπιθυμίαν, 
3 δι. Ν ,ὔ ΄ Ν 

οὐκ ἐπὶ τὴν Πηνελόπην πεποίηται ΤῊΨ᾿ 

ἀπόστασιν (Ο. ὑπ.), ἀλλ᾽ ἐπὶ τὰ οἴκοις ' 

Ω. Ρᾳ]. 222. Ταλαπενθέα) Ὕπομενη-. 

τικὸν πένθους καὶ κακοπαθείας. ΒΒ. Εἰ. οΟΥ 

Δαιμονίως σύλληψιν τῶν κινδύνων πεποίη-᾿ 

τῶι, ΡαΪ. 680. Ἐνήλλαξε τὴν τάξιν 

ὅτι κοινότερον γῦν τὸν πέπλον φάρος εἴρη- ̓  

κεν. Ῥαᾳ]. 231. Περὶ δὲ ζώνην βάλετ᾽ 

ἰξύη άχει ὅλῃ. ἰξὺς δὲ τὸ ἄνω, ὀσφὺς, 

τὸ κάτω. ἰξὺς οἷον ἄξυστις οὖσα ἣν οὐχ 
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καλὴν, χρυσείην" κεφωλή δ᾽ ἐπέθηκε κωλύπτρην᾽ 
καὶ τότ᾽ ᾿Οδυσση! μεγωλήτορι μήδετο πομπήν. 
δῶκε μέν οἱ πέλεκυν μέγαν, ἄρμενον ἐν παλάμῃσι, 

232. ἐπέθηκε] ἐφύπερθε. 

ἰόν τε ξύσαι καὶ κνήσασθαι τῇ χειρὶ, 
ν ἀλλαχοῦ λέγε, ἄκνηστιν. καὶ ἑρμη- 
εύων τὴν λέξιν φησὶ, κατ’ ἄκνηστιν 
ἔσα νῶτα. ῥάχις δὲ καλεῖτα: ἡ σύμπη- 

ἰς τῶν τριάκοντα τεσσάρων (ἘΣ. τριῶν) 
πονδύλων (ΕἸ. σφονδύλων) ὧν οἱ πρῶτοι 
"τὰ συμπληροῦσι τὸν τράχηλον οἱ δὲ 
ελευταῖοι δεκαπέντε τὴν ὀσφὺν, οἱ δὲ 
ἔσοι δώδεκα (ΕἸ. ἕνδεκα) ὄντες τὸν νῶ- 
ὃν, ὃν γῦν ἰξὺν ἐκάλεσεν ὁ ποιητής. Ὦ. 
Π. ,Ἰξύς, ῥάχις. ῥάχις δὲ καλεῖται 
σύνταξις τῶν εἴκοσι τεσσάρων σπονδύ- 
οὖν οἱ π᾿ ε. σ. τ. τ. οἱ δὲ τελευταῖοι 
ἔντε τ. ο. οἱ δὲ μέσοι δώδεκα ὄντες---------- 
ποιητής. Ῥα]. οἱ Β΄. Ο. 4110 βοβό το. 
ξύϊ] Οἷον ἄκνηστίς τις οὖσα ἣν οὐχ, οἷόν 
ξύσαι καὶ κνήθεσθαι τῇ χειρὶ---τ(υἱ 

ἸΡΥΔ) ---μέσα νῶτα. Ῥα]. οἱ Ο. ἴἴ6- 
ΠῚ ἈΠ 10 50}}0}10. 232. Καλύπτρην] 
ὁ κάλυμμα τῆς κεφαλῆς. Εὲς Ω, Ψα]ρ. 
λἣ ᾿Αριστάρχου, ἐφύπερθε" αἱ εἰκαιό- 
βαι, ἐπέθηκεν. ἩΙαΥ]. 9 86. Στείλειον] 
Γειλειὸς ἡ λαβὴ τοῦ πελέκεως. νυ. 
Ἰξυτονητέον τὸν στειλειόν. λείπει δὲ τὸ 
(βου. ἦν). ἢ ἀπὸ (Ρᾳ]. ἀπὸ τοῦ) κοι- 
7 τὸ, ἔδωκεν (ΜΙ ΘαἸο]. τὸ ε ἔδωκεν). 
ΝΟ, "Ἄλλως. Στελεὰ ἡ τρύπη τοῦ 

“ὙὙ]ά. δὰ 254. ΒΌΤΤΜ. 
Ρ᾿Ἐξηυλημένα οι ο 

ΜΙ, ΒΟΤΤΜ. 

ΤΟΙ, 1. 

| ΕῚ 5 ᾿ - ΕΝ," 3 3. χώλκεον, ὠμφοτέρωθεν ὠκωχμένον. αὐτὰρ ἐν αὐτω 
στειλειὸν περικωλλὲς, ἐλώϊνον, εὖ ἐνωρήρός᾽" 
ὥκε δ᾽ ἔπειτα σκέπωρνον ἐὔξοον" ἥρχε δ᾽ ὁδόϊο 

ΓΝ -» ε ΄ Ν 7 ἤσου ἐπ᾿ ἐσχωτιής, ὅθι δένδρεα μῶώκρω πεφύκει, 
λήθρη τ, ωἰγειρός τ᾽, ἐλάτη τ᾽ ἥν οὐρωνομήκης, 
“ ͵ 7, τ» δὲ ΄ » “» υὼ πώλωι, περίκήλω, τὰ οἱ πλώοιεν ελαῴρως. 

ων ε ΄ ] ͵7͵ ὑτὰρ ἐπειδὴ δε ὅθι δένδρεα μωκρὰ πεφύκει, 

234. 240. βοι. 
Χ διῃθη(.. 564 γιΐ]ο, ἴῃ 56}|0]. Η. ἐσχατιὴν Υ. 

ΗΒ ΟΝ οἵ Ετγιι. Μ. διοιοτὶταῖο. 
ἃ Νοβοῖο αυϊὰ μος ἴω Ποοιϊαταπι : ΠΔ ΠῚ ἴῃ οὗ, δηΐ, Ἰδῃγπλὰ βουὶρίατη οδὲ ἴα ΑὙΑΠΑ- 

235 

240 

» 

238. ἐσχατιῆς) ἐσχατιὴν 

πελέκεως, στειλεὸν δὲ τὸ ξύλον. Ῥᾳ]. Β. 
Ε. ὦ. [ἢ {ΠἸΠ 115 ιιΐθηη ροβίθυ! οὐ. 
θι15 βίαι [πῇ ΘΟΠ ΕἸ ΠΙΔὨ ζ11 ατιδ5 566 1ι- 
ἘΠ ΓΠΓ. 

Γι « δ Ἂ δ 5 -“" 
κατάστρωμα, ὡς αὐτὸς ἑτέρωθι ἐξηγεῖται 

ΠῚ 7 Ἁ Ἧ Ἁ Ν ͵7 

Ικρίον δὲ τὸ περὶ τὴν πρύμναν 

αὐτά. ἰκρίον δὲ ἀπὸ τοῦ ἱκνεῖσθαι εἰς 

τὸν ἀέρα. Β. Ε. Ω. 248. Νήσου ἐπ᾽ 
ἐσχατιῆς] Οὐχ, ὅτι ἠγνόει τοσοῦτον χρόνον 
διωτρίβων ἐν τῇ νήσῳ, ἀλλ᾽ ὅτι διὰ τὸν 
ἔρωτα ἑτοίμως ὑπουργεῖ. ἑξῆς γοῦν μυρίας 

ἀφορμὰς εὑρίσκει τοῦ συνεῖναι καὶ ἐντυ- 
γχάνειν αὐτῷ. ἐξὸν γὰρ ἅμα πάντα δοῦ- 
ναι, ἢ δὲ ἕκαστον πρὸς τὴν χρείαν κομιί- 
ζει. ἴλλλως. Τὸ πρὸς τοῖς ἐσχάτοις τῆς 

νήσου εἶναι τὰ ξηρὰ πιθανὸν, ὧν κατ- 

εφρόνει ἢ θεός. ἀμελούμενα οὖν τοιαῦτα 
ἦν. ἅμα δὲ καὶ ὑπὲρ τοῦ μὴ ἀχθοφόρον 
τὸν ἥρωα φαίνεσθαι μακρόθεν φέροντα τὰ 
ξύλα εἰς θάλασσαν. Ῥαϊ. Ὁ. 240. 

Αὖα πάλαι] Κατάξηρα καὶ ἐξαυλι- 

σμένα Ῥ. ἢ δι’ εὐφωνίαν ἔγκειται τὸ α“. 
Ψυ]ρ. Κατάξηρα καὶ ἐξαυλισμένα. 
Ἐ. Ω. πΠερίκηλα] ᾿Αρίσταρχος ὥσπερ 
ξηρὰ ἐκδεχόμενος, τὰ περικεκαυμένα ὑπὸ 

ἡλίους Χρύσιππος δὲ διήρει, περὶ κῆλα, 
περισσῶς ξηρά. Ρᾳ]. ἴλλλως, διχῶς, 

περίκηλα καὶ περὶ κῆλα, περισσῶς κε- 

ΒΑΒΆΝΕΒ, 

ΕΘ 
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ἡ μὲν ἔβη πρὸς δῶμα Καλυψώ, δῖα θεάων" 

Αὐτὰρ ὃ τώμνετο δοῦρω, θοῶς δέ οἱ ἥνυτο ἔργον" 
Ε ν 5, ͵ ΄ δ᾽ 37 .“" 

εἴκοσι δ᾽ ἔκβωλε πάντω, πελέκκησεν ὁ ὥρω χώλκῳ, 
΄ “ς ΄ ΝΣ διὰ ,β Ϊ 

ξέσσε δ επιστωμένως, κῶι ἐπι στοῦσμῆήν ι υνε. 245 
5 ,ἢ 

εἿ »Ψ 7 

τόφρω δ᾽ ἔνεικε τέρετρω Καλυψὼ, δῆω θεάων' 
΄ ΓΆΠῚ "κα . 5 7 

τέτρηνεν δ᾽ ἄρω πάντω, καὶ ἥρμοσεν ἀλλήλοισι" 
᾿ ,. ἈὮ ς "7 

γόμφοισιν δ᾽ ἄρω τήν γε καὶ ὡρμονίησιν ὠρήρεν. 

242. 246. δῖξα. 243. ἔοι. Ρέργον. 

ψ' 

244. βείκοσι. 448. ἄρηρεν] 

ἄρασσεν ἴῃ τοχῖυ δ ἴον ἴῃ πιᾶγρ. Η. Ἐλαμη Κθηῖιβ αποαιιὸ Εριβι. Οὐῖς, τα. 

Ρ. 221. 64, πον αἷξ ἄρασσεν ᾶροτο ΜΗΒ. δ πᾶποὸ ργοθαΐ ΘΟ. ΟΠ ΘΠΊ. 

ΡΟΒ5. 

καυμένα ὑπὸ ἡλίον, οὐκέτι θάλλοντα 

οὐδὲ χλωρά. (Ε. Ω. ὑγρά). ῬΑ]. Τὰ. 

Ω. 244. Ἑἴκοσι δ᾽ ἔκβαλε πάντα] 

Παρέλκει τὸ πάντα, ὡς ἐν τῷ, Τριχθὰ 

δὲ πάντα δέδασται (1]. ο΄. τδ80.). 

Ῥα]. Ω. ἐπιφέρει γὰρ, Γαῖα δ᾽ ἔτι 

ξυνὴ πάντων καὶ μακρὸς "Ολυμπος (6. 

03.) Ὁ. 046. Σταθμὴν)] Κανόνα, 

ὑπομεμιλτωμένον σχοινίν. . Μαΐρ,. 
ἢ τεκτονικὴν σπάρτον. Ψυ]ρ, ---- ΒΔ]. 
Πῶς οπιηΐϊα, 864 βίῃ ἤ. 246. 

τόφρα δ᾽ ἔνεικε τέρετρα] Τόφρα δ᾽ ἔνεικε 

φάρεα Καλυψὼ ὃδῖα θεάων". Ω. Τέ- 

ρετρα] Τρυπάνους. πάντα τὰ τρῆσαι δυ- 

νάμενα. ῬΑ]. Β.. ἀπὸ τοῦ τορῶ τὸ τρυπῶ. 

Β. Πάντα τὰ διατρῆσαι δυνάμενα, 

γομφωτήρια καὶ τρύπανα. δ αἱὶρ. 247. 
Τέτρηνεν] ᾿Αριστοφάνης τοὺς δύο τούτους 

στίχους (247. 248.) τὸ αὐτὸ ᾧετο 
περιέχειν ἄμφω. διὸ τῷ μὲν σ, τῷ δὲ 
ἀντίσιγμα ἐπιτίθησιν. Ψιπά. ῬΑ]. Β. 

! 

Ω. ὍὋὉ δὲ ᾿Αρίσταρχός φησι διὰ τοῖ 
πρώτου τὸ μὲν τέλειον τῆς ἁρμογῆς 
εἶναι, ἀλλ᾽ ὡς ἄν τις εἴπη ἁρμόζοντα 

κατεσκεύασε, καὶ πρὸς ἄλληλα καταγᾶ: 
γὼν ἐσκέψατο εἰ ὡρμόζει, ἀλλήλοις. τ' 

δὲ ἑξῆς, συνέκλεισε καὶ κατεγόμφωσ' 

διὰ γὰρ τοῦ ἄρασσε, τὸ τέλος τῆς ὧρμο: 

γῆς παρέστησε. ῬΑ]. Β. Ὡ. 248. Γόμ 
φοισιν Οἷς ἁρμόζεται τὰ ξύλα πρὸς ἄλ 

ληλα. ἢ πασσάλοις, ἢ πλατέσιν ἐπιού 
ροις, ἢ σφήναις. Ψυ]ρ. Γόμφοισιν ἡ 

ἄρασσεν, ἀντὶ τοῦ κατεγόμφωσεν. ὧρμο 

νιῆσιν ἄρασσεν ἀντὶ τοῦ συνήρμοσε κὸ 
συνέκλεισε. Ῥα]. Β. Ὁ. Αραρεν (516) 
ἥρμοσεν. Γράφεται καὶ ἄρηρεν. Ψυὶο 
Ἥρμοσεν ὡρμονιῆσι; προπερισπωμένω 

ἐστὶ γὰρ ᾿Ιώνων ὁ καταβιβασμός '. Ῥὰ 

οἱ Η αι]. 564 Ηἷς βῖπθ γϑιῦο ἥρμοσε 
4υοά σἄν ργῸ ναγία ἰθοϊίοῃθ δὲ 
Ῥθὰ5. Εδϑι ρίοββα δὰ ἄρασσεν 
ἴῃ ΡᾺ]. ἀρρ]ϊοανὶς 86. ᾿νπ]σ ΒΟ ΒΟ 

τ Εβί νϑυβιιϑ 258. ρϑύνοιβα βογρίιβ, αἱ οὐ Πἷσ ΔΡΡΟϑ᾽[15 510 6Θ9Ὸ ΠΟῺ ἀϊσαιη. 1 

[ΑΙ Θ ἢ 5112}16 ααϊα σΟη  510}18 ἀρ. ΕΠ βία! πὶ αυοα 6 Ρ. 219, 35" Β.45}}, ροβύ πιδπΐ 

ΠΟΠῚ τῶν τερέτρων. ΊΔοΓΩΓ Δ] 1610}15 05 ὙΘΓΒΊ5 ΠΪΟ ΟΠ] ΠΏ ΧΙ586, αὖ ἀριηοηβύγθας 1 

ἀϊοΐαμπι οϑὲ δὰ 228. ἐξὸν γὰρ ἅμα κ- τ. λ. Ηοο διΐθηι 18 5815 απο ΔΗ ΓΙΟΙΟΙῚΙ ΠῚ 

τηθπίδυϊουατη ΘΧΘΙΏΡ]}15 1α ᾿ηνοηϊ ἘΠ αβίδιΠ185 : 
πα ΧΡ! οατοῖ, Ιοηρο ἀπίθαπαπι ογάϊηθ 84 Π]Πὰτὴ γ ΘΙ ΘΠ Ρουνοηϊνοῦ, 

ΒΟΤΤΜ. 
5 (ὐμλτηα ροηοῦα ἀοροθαπι ροϑύ εἴπῃ, οἵ πηοΧ ΟΟΪΟΠ Ροδί ἀλλήλοις. 

δα πηαΐϊοσίατῃ ἄθ Επιβίδτ} ΓΟ ΠΡ. 

αυ ᾿ 

απ ἐαοίιπ) αὖ νοῦοπὶ φάρεα ΠΪ6 8 
Ῥαοϊαπῦ [4] 

' 

Θρᾷ ῥΡΙῸ σὸ 
ἑξῆς βου βοηδαμ τῷ δὲ ἑξῆς 56. στίχῳ; τοϊαύιμι δα διὰ τοῦ πρώτου. ΒΌυΤΊΤΜ. 

ε χαταβιβασμός. Νοῖ ΟΡΒουνανὶ αποά 6 οςοἄ. Ηδη]. οηοίαίατη οβΐ ὑπερβιβασμός., 

μεῖς νοοῖ, ἄδ ουἦι5 56 η58 σγατημηδίοο νἱα, 5 Ποῖ. δὰ ατορ. ΟΟΥ. οοΐ. Ρ. 649. Ἰοσπϑ 

ΠΟΙ 651. 

ὡρμονίω,, ὡρρονιά. ΒΌΤΙΜ.. 

Καταβιβασμός διυΐοιη οϑῦ, ΟΠ [ΟΠ ἀοβοθηαϊς γϑῦβιβ ἤποπι νοοΐβ, αδ, 

΄ 
ἢ 
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᾿ 7 5 ΜΆ. " " να, σσον τίς τ ἔδαφος γηος τορνωσέτωι ὠνήρ 

ορτίδος εὐρείης, εὖ εἰδὼς τεκτοσυνάων, 
γόσσον ἐπ᾽ εὐρεῖαν σχεδίην ποιήσατ᾽ Ὀδυσσεύς. 
κριω δὲ στήσας, ὠρωρὼν θαμέσι στωμιίνεσσι, 
ποίει" ἀτὰρ μωκρῆσιν ἐπηγκενίδεσσι τελεύτα. 
ν δ᾽ ἱστὸν ποίει, καὶ ἐπίκριον ἄρμενον αὐτῷ" 

Ν »ᾧ 7 ΄ 327 ᾽ν. ἢ 72 ἢ ρος δ ὥρῶ πηδώλιον σποιήσωτο, οὠρ ἰθύνοι" 
γ ΄ ς 3 "ἢ ράξε δέ μιν ῥίπεσσι διαμπερὲς οἰσυΐνησι, 

250 

255 

250. ἐειδώς. 

ἐσσι. 

.40. Ἔδαφος νηός] ᾿Αλλαχοῦ γαστέρα 
ἔγει τὴν τρόπιν τῆς νηός, Ἐ. Ἤτοι 
ὃ κατώτατον κῦτος τῆς νηός. Ὁ. ΨΝυϊρ. 
Ὀῤνώσεται] Περιγράψεται καὶ περιορί- 
εται (ῬᾺ]. τη 6} 1π|5 -ηται τηται) ὡς ἐπὶ 
οὔ Τορνώσαντο δὲ σῆμα (1]. ψ΄. 2:-.). 
ΝΕ. Ὁ. 2 50. Φορτίδος] Φορταγωγοῦ 
ἧς καὶ ὁλκάδος καλουμένης. Ῥα]. νυ !]ρ. 
51. Ἔνιοι, Τορνώσατ᾽ ᾿Οδυσσεύς. Β. 
-. Ὁ, ΗΔ]. φυδηαιια μη) ΟΠΊΠ 65 Π1Δ]6 
Ι 2409. 252. Ἴκρια Χ] Τὰ ἐπιτετα- 
ἕνα ξύλα ἀπὸ πρύμνης ἕως πρώρας. ἘἸ. 
οἵ, ἃα 226. Τὰ σανιδώματα, παρὰ 
ἡ δ αὐτῶν ἱκνεῖσθαι καὶ διαβαίνειν. 
ἃ]. Β. Ε΄ Ω. Ἐπ δὰ 2:4. ἰάθιη 
ἃ].: Ἴκριον ἐκάλεσε διὰ τὸ ἐπ’ αὐτοῦ 
γεῖσθαι καὶ διαβαίνειν τὸν κυβερνήτην. 
ἀμιίνεσσι δὲ τοῖς ἐπιμήκεσι ξύλοις καὶ 
ἥμονος τάξιν (Ε. τρόπον) ἔχουσιν, ἃ 

ὑρατίθεται (Ἐ;. περιτίθεται) τοῖς ἰκρίοις 
ἑκατέρων τῶν μερῶν πρὸς τὸ ἑστάναι" 
τοῖς ὀρθοῖς ξύλοις, οἷς τὰ πηδάλια πήσ- 
αἱ (Ε΄. Ψυ]ρ. ἐμπήσσεται). Ἔ.. Εἰ. 

εν ]ρ. 253. ᾿Επηγκενίδεσ, Ταῖς 
χτεταμέναις σανίσι, κατὰ μετάθεσιν 
ὅν (υϊρ. 7) οἷον ἐπενδοκίδεσι 
Ταὶς, οά. δηῖΐ. ἐπηνοκήδεσι} , Μ6- 

5 {τὶ ροῦϊθ. ΒΌΤΥΜ. 

δυρια δὰ 226. ΒΙΠΤΥΜ. 

δὲ ἴκρια δαἀάϊιιν πρώρης. ΒΌΤΤΜ. 

252. ἴκριο] ἰκρία Ἂ" 

Ηος πυδασδπι ψαοα 5οΐδπι ἰΐα ΤΘΡΟΓΙ ΓΙ. 
τρὰ λέγεται. (οηῇ. 1]. σ΄. 348. οἱ Οἀ. θ΄ 

253. ἐπηγκενίδεσσι]) ἐπικενί- 

410]. ἐπινεκήδεσι) ταῖς ἐπικειμέναις δο- 
κοῖς (Μ6610]. τ. ε. τοῖς ὃδ.), Ῥα]. Β. 

Ε. Ω. Ψυὶρ. Τὸ δ᾽ ἐπηγκενίς οὕτω 

σχηματίζει ὁ ᾿Απολλώνιος" ἐνέγκω, ἐπ- 
ἐνεγκίς᾽ καὶ ἐν ὑπερβιβασμῷ καὶ ἐκτάσει 
ἐπηνεγκίς καὶ ἐπηγκενίς. ἡ ἀπὸ πρώρας 
ἕως πρύμνης ἐπενεχθεῖσα σανίς. Αλλως. 
᾿Ἐπηγκενίδες, τὰ περιτεταγμένα (Με- 
410]. ἐπιτετμημένα) ξύλα καὶ οἷον ἀντὶ 
κρόκης. Βαϊ, ΒΟ Ὡς Αλλδὲ Ἔπηγ- 

κενίδεσι. οὕτως ᾿Αρίσταρχος. Ῥιανὸς δὲ, 

ἐπιτανίδες ([, ἐπεκτανίδες)" ἤγουν ταῖς 
μακραῖς καὶ ἐπεκτεταμέναις. Ῥα]. 254. 
Ἔπίκριον] Τὸ κεράτιον (Β. ΚΕ, Ο. κερα- 
τήριον). καὶ ἑξῆς γοῦν φησι, Τηλοῦ δὲ 
σπεῖρον καὶ ἐπίκριον ἔμπεσε πόντῳ (3 18.) 
Ρα]. Β. Ἑ. ῷ. Τὴν κεραίαν, τὸ πλά- 
γιον ξύλον τοῦ ἱστοῦ, ᾧ προσδέδεται τὸ 
ἄρμενον (νυ]ρ. τὰ ἄρμενα). Ῥαὶ. Ω. 

Ψυ]ρ. ἴλλλως. ἼΚκριον, τὸ περὶ τὴν 

πρύμναν κατάστρωμα, ὡς αὐτὸ ἑτέρωθι 
ἐξηγήσατο" ᾿Ιστὸς δὲ ὀπίσω πέσεν, ὅπλα 
τε πάντα Ἑὶς ἄντλον κατέχυνθ᾽, ὁ δ᾽ ἀρὰ 
πρύμνῃ ἐνὶ νηὶ Πλῆξε κυβερνήτεω κεφαλήν 
(μ΄. 41τ0.}" εἶτα ἑξῆς, Κάππεσ᾽ ἀπ’ 
ἰκριόφιν ᾿, καὶ ὃ πρύμναν ὠνόμασεν ὑπο- 
κατιών. Ῥα]. 256. Ῥίπεσι] Πλέγμασι 

ΤΙ ῬᾺ]. τοῦ ΠἰηΠ6Ὰ5 βουϊρίσπι τὸ κοῖλον, 
.437. ὍΒῚ γάστρη ἀἰοϊζων σαν ὶῦα5 βῖνο μη - 

Ὁ Λα ππο Ροϊὶι5 νουβαπι τοίογοπᾶς βαηΐ δᾶ αὐδὲ (α βἰ πρὶ οὶ ἴκριον ἃὰ 254. Ἰερυπίωτ, 

Μαὶὸ ἴῃ σοσθαιι. ἐσηνεγκίδεσι, απ: δδὲ ταϊτῖο βο μοὶ 8.86. ΒΌΤΤΜ. 
ὁ Λαάϊ ροίϊογαῖ ν΄. ἡ ς. αὶ ροβὶ ἰκριόφιν ἰῃξονίιν πρύμνης. δεὰ εοάδῃι πιοᾶο μ΄. 230. 

' ἿΝ τἶν 
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ζ 4" » ᾽ν  Ψ' ε 

κύμωτος εἰλῶρ ἐμεν᾽ πολλήν δ ἐπεχεύωτο ὕλην. 
᾿ - 

κ»“- 

τόφρω δὲ φάρε᾽ ἔνεικε Καλυψὼ, δῖα θεάων, 

ἱστία ποιήσασθαι" ὁ δ᾽ εὖ τεχνήσατο καὶ τά. 
᾽ δ᾽ ε “ » 7 ἀν τ“ 3 ΜΙ. 

εν ὑπέρῶς ΤΕ, κωλους τε, πόδας τ ἐνέδησεν εν ὠὡστη, 2ἀδο 

»ὝἭ 3. γῇ 7 7 ᾽ « -“" 

μοχλοισίν ὃ ὥρω τήν γε κατείρυσεν εἰς ὥλῶ δῖαν. 
͵΄ὕ τ ὁ » »" ΄ « 

Τέτρωτον ἥμαρ εῆν, καὶ τῷ τετέλεστο ὠπαντῶ. 
ὧδ - Ὁ “7 ΄ ᾿ ᾿ ις ΄ “-“ ἈΝ 

τω ὁ ὠρὼ πέμπτῳ πέμῆπ ὥπὸ νήσου δῖα Καλυψὼ, 
“ἦ 7 5, ΓὉ τῷ ΄ 7 

εἰμωτώ τ ἀμφιεσᾶσα θυώδεω, καὶ λούσωσω. 
εν Κι ὙᾺ . 5 »ὲ 9] Ἂ τῇ Ὑ 

ἐν δέ οἱ ἀσκὸν ἔθηκε θεὼ μέλωνος οἰνοιο 265 
Ν ΄“, “ἤὔ .ς. ὦ) Ζ, ᾽ ᾿Ὶ . ",- 

τὸν ἕτερον, ἕτερον δ᾽ ὕδωτος μέγαν" εν δὲ καὶ ἠΐω 
9 Ε] Ζ κ᾿ 08 

΄ 

κωρύκῳ" εν δέ οἱ ὄψνω τίθει μενοεικεῶ πολλά; 
“ ἣ ΄ 5 ΖΞ ἐξ 

. οὖρον δὲ προέηκεν ὠπήμονά τε λιωρόν τε. 

257. κύματι ξεΐλαωρ. 

αι. δῖξαν. 

ἰ0. ξείμωτά τ᾽ ἀμφιξέσασα. 

(Δβαϊοὶ. πλάσμασι) ψιαθώδεσιν οὖσι 

πεπλεγμένοις. οἰσυΐνῃσι δὲ, τοῖς τῆς ἱτέας 

κλάδοις, ἢ ἀπὸ τοῦ οἰσυΐνου (Ο. ἀπὸ οἰἱ- 

συΐνου, ΨΜαυΐρ. οἰσυϊνῶν, ᾶγῃ. ΘΠ. οἷἶ- 

συῶν). ἔστι δὲ ἱμαντῶδες φυτόν. Ρᾳὶ. 

Ω. Οἵ, Ψυὶσ. Ψιαθώδεσι πλέγμασι. 
ὦ Ἂ ᾿Ν 54" πε 
ἱμαντῶδες δὲ φυτὸν ἡ οἰσυὶα, θρύῳ ὁμοία. 

γίνεται δὲ ἀπὸ τοῦ ῥίπτω- ἘΦ Ή Ὁ: 

257. Κύματος εἶλαρ] Κώλυμα, ἀσφά- 

λειαν. Εἰ. Ο.--ἰρ. ααἀάιῖ, καὶ φυλα- 

΄ ΕἸ ͵ «“ ΕΝ - 

κήν. ᾿Ἐπεχεύατο ὕλην] ᾿Ερεισμα τῆς 

σχεδίας. νυ]ρ. Ἐύλα λίθους, ψάμμον, 

πρὸς τὸ μὴ εὐρίπιστον εἶναι, τοῖς πνεύμαω- 

σιν ἐλαφρὰν οὖσαν. Β. Ἐ;. Ο. (86εἀ ρϑιύ- 

Ρθύδηι ἢ Μράϊο]. δ πῦθηβ ΒΟ] 0 

ἃ ν. ῥίπεσσι). Ῥαϊ. 26ο. Ὑπέρας] 

Τοὺς ἐκ τοῦ ἄκρου τῆς ὀθόνης ἐξημμέν- 

ους κάλους. ἢ τὰς τροχηλίας. νυΐρ. 

'Ὑπέρας τὰς τροχαλίας (Ῥα]. τροχα- 

λαίας), ἢ σχοινία, οἷς μετάγεται τὸ κέ- 
Ε] τ . "»ὁ. Ψ ε ,ὔ 

ρᾶς. Αλλως τὰ ἄνω εἰς ἄκρον ἐκώτερω- 

θεν τοῦ κέρατος δύο σχοινία δι᾽ ὧν μετ- 
΄ Ἁ ΄ὔ .“ 7 “ ͵ὔ Ν 

ἄγεται τὸ κέρας ὑπέερώς καλεῖ. κάλους δὲ 

τὰ ἐν μέσῳ τοῦ κέρατος ἀνάγοντα καὶ 

258. 263. δῖξα. 
462. τέτρατον] τέταρτον Η. 

26ξ. οι. βοίνοιο. 

250. ποιήσασθαι] ποιήσεσθαι Η. 

264. εἵματά τ᾽ εἵματα δ᾽ Η. 

267. ἔοι. μενοξεικέα. 

κατάγοντα τὸ ἄρμενον. Ρᾳ]. Β-5ΙἘ. Ὁ 

Πόδας δὲ, τὰ κάτω ἑκατέρωθεν δύο σχδι 

γία πρὸς πρώραν καὶ πρύμναν ἀναδεσ' 

μοῦντα τὸ ἄρμενον Β. Ε΄. ὦ. Ὑπέρας 

τὰ ὑπεράνω σχρινία. Ῥα]. Κάλωα 

(ϑ1ς 64. 8δηΐ.), σχοινίω δι᾿ ὧν ἀνάγετα 

καὶ κατάγεται ἡ κεραία. δας. Ὑπ 
΄ Ζ ͵7 Ν ,ὔ ,ὔ ἢ 

έρας] οἷς μετάγεται τὸ κέρας. Πόδας 

Κάλους] οἷ 
-“ Ν εν, 4. νῷ ͵7ὔ ῬᾺ] 

συσπᾶται καὶ ἀνίεται τὸ ἱστίον. Γἕ 

Πόδας λέγει: τοὺς σχοίνους τοὺς κάτωθε 

συνέχοντας τὴν ὀθόνην, ἢ τοὺς μετώγω 
Ν -“ , ε ΄ ᾿ 

γυὺς τοῦ κέρατος. Ἑτεροι δέ φασι σχρι 

γίω οἷς συνέχεται ἀπὸ πρώρας καὶ πρύμνη 
ΕἾΝ [ἘΣ .-.: ἘΠΕ 7 Ν ᾿, " 

ὁ ἰστός" ἢ τὰ ἑκατέρωθεν δεδεμένα Η 

ἀρμένοις σχοινία. Ῥα]. ὦ. ψυϊσ. 2 
’, ᾿Ὶ "ὖὕυ Ε ᾿ 

Μέγα»] Διὰ τὸ τριπλάσιον τοῦ οἴνου δε, 

εἶναι. Ῥὰ]. 267. Κωρύκῳ] Οἱονεὶ χά 

ρυκός τις ὧν παρὰ τὸ χωρεῖν, καὶ κώρυκο 

σημαίνει δὲ τὸν θύλακον. ΒΟ... [Κὰ 

ρυκος κυρίως λέγεται ὃ θύλακος Ὁ οἷον 

(ΡΒ). δηλαδὴ) ὁ ἀσκὸς, οἵον χώρυκός τ 

ὥν. καταχρηστικῶς δὲ λέγεται καὶ πὶ 

εἶδος σακκίου. Ῥα]. Ω. 268. Λιᾶρ 

Ξ ν πι ὕ 
οες μετάγεται το ἱστιον- 

ν» πΠης ἴκ τπᾶγρ. ῬΆ]. ἰορίίαν ἃ ππᾶμπ ρυῖηα Π00 ἀπο π0 : γᾷ: φυλάκῳ. Μὰ, 50}! 

δᾶ α΄ ..261-. ΒΟΤῚΝ. 
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γηθόσυνος δ᾽ οὔρω πέτασ᾽ ἱστίω δῖος ᾿Οδυσσεύς" 
αὐτὰρ ὃ πηδωλίῳ ἰθύνετο τεχνηέντως, 270 

ἥμενος" οὐδέ οἱ ὕπνος ἐπὶ βλεφάροισιν ἔπιπτε, 

Πληϊάδας τ᾽ ἐσορώντι, καὶ 
3 Χ 7 

ὀψὲ δύοντα Βοώτην, 

λρκτον θ᾽, ἣν καὶ ὥμωξων ἐπίκλησιν κωλέουσιν, 

260. δῖξος. 

Γὰ 

τε] Ἢ χλιαρὸν, ἢ ὁμαλὸν, ἀπὸ τοῦ λεῖον 
τὸ ὁμαλόν. Β. 572. Πληϊάδας τ᾽ ἐσ- 

-“ τ ΕΣ “Ὁ ν Ν Ε Ν 
ὁρῶντι) Ὅτι οὐδὲ τῶν κατὰ τὸν οὐρανὸν 
ἄστρων ἄπειρος Ὅμηρος εἶχε, φανερόν 
ἐστιν ἐξ ὧν πεποίηκε Πληϊάδας θ᾽ “γάδας 
τε τό τε σθένος ᾿Ωρίωνος (1]. σ΄. 486.), 

Ν Ἀ " Ν ᾿ “8, “ ἈΝ 

καὶ τὴν Αρκτον τὴν ἀει στρεφομένην περὶ 
Ἵ -Ὁ ᾿ λ , Ν Ν Ν 
ἀειφανὴ πόλον τὸν βόρειον καὶ διὰ τὸ 
μετέωρον μὴ ἁπτομένην τοῦ ὁρίζοντος. ὅτι 
ἐν ἴσῳ χρόνῳ ὕ, τε σμικρότατος κύκλος ἐν 

5 εν τ: 7 ᾧ ἐστιν ἡ Δρκτος καὶ ὁ μέγιστος (Με6- 
αἸο]. ἡ μεγίστη 51η6 καὶ) ἐν ᾧ ὁ Ὦρί- 

ὧν, στρέφεται ἐν τῇ τοῦ κόσμου περι- 
"Ὁ Ν Ν ͵ ,ὔ ͵ φορᾷ. καὶ τὸν βραδέως δυόμενον Βοώτην, 

ὅτι πολυχρόνιον ποιεῖται τὴν κατάδυσιν 
οὕτω πεπτωκότα τῇ θέσει ὥστε ὀρθὸν κα- 

ταφέρεσθαι καὶ συγκαταδύεσθαι τέτ- 
ταρσι ζώοις τῶν πάντων εἰς ὅλην τὴν νύ- 
κτα μεριζομένων ἕξ ζωδίων. . ἘἜἘσ- 
ὁρῶντι) Γρ. καὶ, εἰσορόωντα. διχῶς αἱ 
᾿Αριστάρχου “, Η 41]. Πληϊάδες, Πλη- 
ὄγης τῆς ᾿Ωκεανοῦ καὶ ΓΛτλαντος θυγα- 

,ὔ ΄ ΕΝ 
τρὸός (807. θυγατέρες). Ῥᾳ]. "Ἄλλως. 

᾿λυνιάδας ἑπτὰ ἀστέρας συνεχεῖς κατ᾽ 
οὐρὰν ἡ τοῦ Ταύρου κειμένους, ὧν οἱ ἐξ 

μόνοι φαίνονται. Ῥὰ]. Ἐ). γιὶρ. Καὶ 
ὀψὲ δύοντα Βοώτην] Σημειοῦνταί τινες, 
ὅτι ὁ αὐτὸς καὶ ᾿Αρκτοῦρος λέγεται. ῬΑ; 

Θ. 'λλλως. ᾿Οψὲ δύοντα, μετὰ πολὺν 

χρόνον τῶν συνανατειλάντων δύνοντα. 
κατὰ γὰρ τὸν ἔλρατον ( 581. ), Τέτρασι 
γὰρ μοίραις ἄμυδις κατιόντα Βοώτην 
᾿Ὠκεανὸς δέχεται. συγκαταφέρεται δὲ 
τέτρασι ζωδίοις (ΜΙ ραϊοι. ζώοις), σκορ- 
πίῳ ἀφ᾽ οὗ ἄρχεται, τοξότῃ, αἰγοκέρωτι, 

ΡΟΗΒ. 
᾿ Μ5. ΒΆΓΙΟ5. οὐνον, ἀπο 1116 ἔροὶς ὀφθαλμόν. 

271. ῥοι, 

καὶ ὑδροχόῳ ἐφ᾽ οὗ λήγει. ΓᾺΔ]. Ε;. Ο. 
γὰρ. ᾿Οψὲ δύοντα] Τότε γὰρ μάλιστα 
τοῦ ἔργου ἀπολύονται οἱ βόες. Ο. νυ. 

ὈψΨὲ δὲ δύοντα τὸν ᾿Ωρίωνα εἶπεν ὡς πρὸς 
τὰς Πλειάδας, μετὰ γὰρ τὸ δῦσαι ταύ- 
τὰς καιροῦ παραῤῥυέντος ἐπιδύεται καὶ 

οὗτος. Β. Βοώτην δὲ αὐτὸν ἐκάλεσε διὰ 
“ ΕΝ -“ 

τὸ πλησίον φέρεσθαι τῶν ΓΑρκτων τῶν 
ἐοικυιῶν βουσὶ φευγούσαις διὰ φόβον τὸν 

, ε 5 Ν ςε 5 ΧΝ Χ βουκόλον, ὡς αὐταὶ ([. αἱ αὐταὶ) τὸν 
᾿Ωρίωνα φεύγειν δοκοῦσι διὰ τὴν ἀπόστα- 
σιν. Β. Βοώτην ἀστέρα λέγει, οὗ φαι- 

’, Ν Ν ε ΄ ε ᾿ Ε] νομένου περὶ τὴν ἑσπέραν. οἱ βόες ἐλευ- 
θεροῦνται τῆς ζεύγλης καὶ πρὸς μονὰς 
ἀπολύονται. Ῥα]. Ω. Ὃ Βοώτης καὶ 
᾿Αρκτοφύλαξ καλεῖται, καὶ δοκεῖ εἶναι ὃ 

, ἀν. « Η 
Βοώτης δὲ λέγεται ὅτ, κατὰ 

τὴν ἐπιτολὴν αὐτοῦ βοηλατοῦσι καὶ ἀρο- 
-“ Ἐπ ὙΠ Ψ 7 “-Ἔ ε -“ τριῶσιν. ἢ ἐπεὶ ὁ Ἴκάριος ἐπὶ ἁμαξῶν 

παρεκόμιζε τὸν οἶνον. ῬΑ]. Ἐ. Ο. Ψι]ρ. 
ε . Ν , ’ Ἀ Ν 
Ο ἀρκτικὸς κύκλος περιέχει τὰς Αρκτους 

Ν Ἁ 7 Ν ι ἡ ᾽7 ε 
καὶ τὸν Δράκοντα, περὶ ὧν φέρεται ἢ 

ἱστορία ἥδε. Τὸν Δία ἐν Κρήτῃ τεχθέντα 

δύο νύμφαι; ἐκεῖσε ἀνέτρεφον, καὶ ἡ μὲν 
Ἑλίκη ὠνομάζετο, ἢ δὲ Κυνόσουρα. 
Κρόνου δέ ποτε ἐπελθόντος ὁ Ζεὺς τὸν ἕ- 
αυτοῦ 

Ἰκάριος. 

τὰς 

νύμφας μετέβαλεν εἰς ἄρκτους, αὐτὸς δὲ 
» 7 7 τι Ν εἰς δράκοντα μετεβλήθη. εἶτα τὴς βασι- 

, αν ἘΣ "» 

λείας ἀντιλαβόμενος, τῇ ἄρκτῳ ἀνεστή- 
Ἁ ᾽ ͵ 

ριξε φημὶ ([. κατηστέρισέ, φασι) τὰς 
, ΨΤΥΝ , » Ν ᾽ 

νύμφας καὶ ἑαυτόν. ἄξων δὲ λέγεται 
» Ἁ Ἀ Πι." ΝΜ ε » ’ 

ἐπεὶ περὶ αὐτὸν ἄγεται ὃ οὐρανός. Ὁ. 
Ν 3 

478. Ἄρκτον θ ἣν καὶ ἅμαξαν) “λμα- 
" ε 

ξα καλεῖται ἡ ΓΆρκτος ἐπεὶ ἐκ τεσσάρων 

΄ 

πατέρα παραλογισάμενος, 

“ Νοιηρὸ ἄϊιδ Ἰοοϊ Ομ 5 σοι ϊχ ἴδ οὐδ αΐ, ἐσορῶντα Οἱ ὁρόωντα, νοὶ] ἰσορῶντι οἱ ὁρόωντι. 

ΒΟΤΊΜ, 
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ἥτ᾽ αὐτοῦ στρέφεται, καί τ᾽ ᾿Ωρίωνω δοκεύει" 

οἴη δ᾽ ἀμμορός ἐστι λοετρῶν ᾿Ωκεανοῖο. 
ἃς 

278 
τὴν γὰρ δὴ μιν ἄνωγε Καλυψὼ, δῖα θεάων, 

7 ΜΡ Ἢ Ν Ν "} 

ποντοπορευέμενωι ἐπ᾿ ἀριστερώ χειρὸς ἔχοντώ. 

ἑπταδεκαίδεκω μὲν πλέεν ἥμωτα ποντοπορεύων, 
ὀκτωκωιδεκώτη δ᾽ ἐφάνη ὄρεώ σκιόεντα, 

7 Ψ .“ 41.» ΄ ΕῚ ΄“" 

γαίης Φαιήκων, ὅθι τ ὥγχιστον πέλεν αὑτω" 
,7 Ἵ «ς « νῷ," ᾽ ᾽ 7“. ͵΄ ᾿ 

εἰσῶτο δ᾽, ὡς οτὲε βεγὸν εν ἠεροειδέὶ “οντώ. 

276. δῖῥα. 

νὸν} ὅτ᾽ ἐρινὸν Ιορθῦο αυϊάδη1. ΡΟΗΞ. 

ἀστέρων σύγκειται (Μ6610]. συνάγε- 
ται) τρόπον ἐχόντων πλινθίου, καὶ ἄλλων 
τριῶν δίκην ἐχόντων ῥυμιοῦ. ἐξ ἀμφοτέρων 

δὲ ὥσπερ ἐκ τροχῶν καὶ ῥυμοῦ ἁμάξης 
σχῆμα ἀποτελεῖται. Ῥα]. Εἰ. Ω. Οἕ 
Ψυὶρ. ΒΆΓΠ68. Ὅτ, καὶ ἐν Ἰλιάδι 
(σ΄. 487.) τὰ αὐτὰ περὶ τῆς "Άρκτου 
καὶ τῶν ἄλλων ἀστέρων φησίν. ΔΙ. 

275. Οἴη δ᾽ ἄμμορος ἐστί] Μόνη δέ 

φησι ἡ ἅμαξα τῶν λοιπῶν ἀστέρων ἐστὶν 

ἄμοιρος τῶν λοετρὼν τοῦ ὠκεανοῦ. λοε- 

τρῶν λέγει τούτων, ἐπειδὴ γὰρ ὡς οἶμαι 

ὃ περὶ τὸν ὠκεανὸν τόπος οὐκ ἀναδίδωσι 

ἀτμοὺς παχεῖς, ὡς ἐπισκοτίζεσθαι τοὺς 

ἐπανατέλλοντας φωστῆρας (Ρα]. ἀστέ- 

ρας) ἐκεῖσε τούτοις, ἀλλὰ μένειν αὐτοὺς 

εἰλικρινεῖς καὶ φαιδροὺς, λέγει πὼς (Ραὶ. 

περὶ) τούτους λούεσθαι καὶ καθαίρεσθαι 

ἐν τοῖς τοῦ ὠκεανοῦ λουτροῖς, τῇ τούτου 

καθαρειότητι (Ω. καθαρότητι), ταύτην 

οὖν μοι λέγειν δοκεῖ ἔννοιαν λουτροῦ. ῬαΪ. 

Ω. [ἡ οοἀ. Εν. φδάθῃι ἢϊο ἀῦβατγαθ 

ἀθ Οοδϑδᾶηο Ἰδριιηπίι απ85. βαρτα δά 
272. τϑοῖθ ἀρ Βοοίο: συγκαταφέρε- 

ται λήγει. 277. Χειρός] Γρ. νηός. 

Ηαῖ]. 28ο. Ὅθι τ᾽ ἄγχιστον] Τὸ ὅθι 

χρονικῶς οἱ ᾿Αριστάρχου ([. οἱ ᾿Αριστάρ- 

278. ἑπταδεκαίδεκα) ἑπτὰ δὲ καὶ δέκα ὟΥ͂. 

280 

281. ὅτε ῥι- 
10. ξείσατο. ἠεροξειδέϊ. οχ Η. 

πὶ “ς-ῳ μ'ν 4 ἣν, , 
χειοι), ἀντὶ τοῦ ὅτι, ἵν᾿ ἡ, ὅτι ἐγγὺς γέ- 

» 7 ο 7 γόνεν ὁ. ἴΑλλως. Ὅθ, τ᾽ ἄγχιστον ἀντὶ 
- Ἂ ῳ{ τοῦ ὅτι, ὡς, Τότε με σχεδίης ἀποβῆναι 

3) 

ἀνώγει (3.57.). ἄγχιστον δέ φησι καθὸ 
τούτους ὑφίσταται τῆς γῆς ἐσχάτους 

οἰκοῦντας. καὶ ἡ Ναυσικάα φησὶ, Οἰ- 
κέομεν δ᾽ ἀπώνευθε πολυκλύστῳ ἐνὶ 

7 πόντῳ Ἔσχατοι (ζ΄. 204.). Ω. Ῥαὶϊ. 
7 281. Ἑΐσατο δ᾽ ὡς ὅτε ῥινόν] Εἰ μὲν ῥι- 

Ν 2 “ " 5 7 ε 5 ἈΝ γὸν ἀναγνωστέον, ἔσται, ἐφάνη ὡς ἀσπὶς, 
1 ͵ 3 5» Ἄν ΝΣ ,ὔἷ ,᾿ 
ὅ ἐστι βύρσα" εἰ δὲ ἐρινεὸν, ἐσται συ- 
κέα. οἱ δὲ λέγουσιν, ᾿Ιλλυριοὺς ῥινὸν λέ- 

γειν τὴν ἀχλύνἷ, ἐφάνη οὖν ὡς ἀχλὺς ἢ 
γῆ. δυ]ρ. Ῥινὸν λέγει τὴν ἀχλύν. 
Ρᾳ]. Ἐφάνη ὡς ἀχλὺς ἡ γῆ. Ραϊ. ὦ. 

7 «“ - 
Εἴσατο δ᾽ ὥστεϑ ῥινόν, ἀντὶ τοῦ βύρσαν. 
ὡς καὶ ἐν Ἰλιάδι (κ΄. 155.)}, Ὑπὸ δ᾽ 
"ὔ ΕΥΑ, Ν 5 7», . 8 Ν φ'" 
ἔστρωτο ῥινὸν βοὸς ἀγραύλοιο᾽ Αὐτὰρ ἐπὶ 

3, 
κράτεσφι τάπης τετάνυστο φαεινός. ἢ 

7ἷ 7κ"» 

ἐρινὸν τὴν ἐρινεὸν εἴρηκεν. ᾿Αλλως. Ὡς-ς 
Ν ,ὔ Ν ΕῚ ψ -- «ὦ 

σανεὶ δέρμα βοὸς ἐφηπλωμένον τοῖς ὕδα- 
εἰ ! -“ 

σιν οὕτως οἷδε ἢ τὰ ὕρη. τινὲς δὲ κακῶς 
ες ὺν 5 Ν - Ν 3 , εολ ῥινόν φασι ἀντὶ τοῦ τὴν ἀσπίδα. οἱ δὲ 

Ἁ μ» - 

ἐρινεὸν τὸν καρπὸν τῆς ἀγρίας συκῆς. ὃ 
μέντοι ᾿Αρίσταρχος ἐρινὸν αὐτὴν τὴν συ- 

“ Ἀ Ν 7 ε ε , 
κἣν κατὰ μεταβολὴν γένους, ὡς ὁ δίφρος 

τὸ δίφρον. ἔνιοι δὲ ῥινὸν κατὰ Οἰνωτροὺς 

ὁ Ῥχγο ὅτε πηϊγαπι ἴῃ ῬΑ]. απθοηιο (6 σομίϊπυο εἷς Ἰορὶ ὅτι. 8684 τηθηαμη πηδ}ϊ6- 

οἴαχῃ γο] 6 νϑῦϑβιι Δ]Ποραῖο, ἴῃ 400 ἀϊνοῦβα θα [006 τότε ΒΟΥ Ρ 1 Πὰ ΡΓῸ ὅχεγ βῖνθ Ρο- 
΄ ε δ 

Ό05 ὡς τὸ ὁτέε---. Εχ δαάδηι δυΐοπι Δ] ρσδίίομς (Ο]] 185 ΑΥΙβίαγομαπι γοσθπὰ ὅθι μον, 

αἱ 1185 ΔΙ τοΓᾶτα ὅτε, σορίβ56 βοῆδα ΓΔΕἱ φμαπαοηεϊάοηι. ΒΌΓΤ Μ, 

ΤΊ ρο ἐρινὸν ῬΓῸ ἐρινεὸν, Οἵ ἔρινον ῬΓῸ ῥινὸν ΟΧ ΗΘΒΥΟΒΙΟ : ἜἜρινον. νέφος. ΒΑΒΝΕΜ. 

« ἧς Ῥᾳϊ. [ογ ἴῃ Ἰοιηηγαΐο Γοροίϊίο ; 564 5616] ἴῃ ΠΟΠίΟΧ 56080111, οὗ ἴῃ Τοχίι ρορίδ, 

ΒΟΤΊΜ. ε «“ 

ὡς ὅτε. 

" 5]ς, πο} εἶδε, οἴϊαπι Οοά. Β. ἴπ' 40 Ραγίίουϊτ αὐϑάδπι ᾿πυ] 5 ΒΟ, ΒΌΤΤΜ, 



1180. ΟΔΥΣΣΕΙΑΣ Ἐς, 282-τιτοῖν 21 

Τὸν δ᾽ ἐξ Αἰθιόπων ἀνιὼν κρείων ᾿Ενοσίχθων 
τηλόθεν ἐκ Σολύμων ὀρέων ἴδεν" 2 ζ΄ ς 

εἰσώτο γάρ οἱ 
͵ 3 « ἣν ὦ ΄ 7 ἰδ ἔ πόντον ἐπιπλείων᾽ ὁ δ᾽ ἐχώσατο κηρόθι μωλλον 

, ὯΣ ς Ἃ , ἊΝ κινήσας δὲ κάρη προτὶ ὃν μυθήσατο θυμόν 285 
3 3 ἮΝ μ΄ ἢν Ὼ πόποι, ἡ μάλω δὴ μετεβούλευσων θεοὶ ἄλλως 

5 δ΄4 κ“ν ᾽ », Ε 3 ἊΨ 2.»3ϑ, ξ ὠμῷ Οδυσῆϊ, ἐμέειο μετ Αἰβιόπεσσιν ἐόντος 
Ν, ν᾽ ς ἢ καὶ δὴ Φαιήκων γαίης σχεδὸν, ἔνθα, οἱ αἶσα 

᾽ ΄ ΄ “ 5..Ὁὦ», 7) “ ς 7 τ ἐκφυγέειν μέγω πειρως ὀϊζύος, ἡ μιν ἱκάνει 
ἀλλ᾽ ἔτι μέν μίν φήμι ἄδην ἐλάαν κακότητος, 290 

« Ω ΄ 3 ᾿ 7 Ὡς εἰπὼν, σύγαγεν νεφέλας, ἐτάραξε δὲ πόντον, 
282. βίδε" Ρείσατο. ἔοι. 

285. βόν. 288. βοι, 

τὸ νέφος. οὐ μέντοι Ηρωδιανὸς ᾿Αριστάρ- 
χῷ συγκατατίθεται. λλλως. ᾿Ἐρινὸν 

᾽ ,ὔ ε ᾿ Ν ἢ -“ οὐδετέρως ὁ καρπὸς, τὸ δὲ ἀρσενικῶς λε- 
,ὔ ΗΝ δ 5.9 Π οἹ γύμενον ἐρινὸς τὸ δένδρον σημαίνει. ὥσπερ 

ς ΄ “ὦ Ν Ἁ Ν Ν ΄, ἡ κέδρος θηλυκῶς τὸ φυτὸν, τὸ δὲ κέδρον 
οὐδετέρως τὸν καρπόν. ᾿Δρίσταρχος ἐρι- 
γὺν αὐτὴν τὴν συκὴν κατὰ μεταβολὴν 
γένους. τὸν γὰρ καρπὸν μὴ νοεῖσθαι, 
ἐπεὶ βραχύς ἐστι πάνυ. Ω. Ρᾳ]. Ὥστε 

ιν ΒΩ ῥινόν" ἵν᾿ ἦ ὡς δέρμα ὑπέλαβε τὰ Ὀρή 
τῶν Φαιάκων. ᾿Αρίσταρχος ἀποδίδωσι 

͵7 ,ὔ .»ν» Ν 7 σύκινον δένδρον. καὶ ἔστι μεταβολὴ γέ- 
νους, ὡς δίφρος δίφρον, κύκλος κύκλον, 
ἐρινός ἐρινον. Ε). Πολλάκις ἀπὸ δια- 
φόρων πτώσεων συνέμπτωσις γινομένη 

, [7 , πλανᾷ τοὺς πολλοὺς, ὡς ἑνὸς ὄντος τοῦ 
σημαινομιένου, ὥσπερ ἔχει τὸ εἴσατο. 
σημαίνει γὰρ καὶ τὸ ὑπέλαβε καὶ τὸ 
ἐπορεύθη καὶ τὸ ἴσος καὶ ὅμοιος ἐγίνετο. 
ἀλλὰ τὸ μὲν ἀπὸ τοῦ εἴδω, τὸ δὲ ἐπο- 
βεύθη ἀπὸ τοῦ ἔω τὸ πορεύομαι, τὸ 
δὲ ε , ΞΕ - »Ἀ Ν Ν ᾿ δὲ ὡμοιώθη ἀπὸ τοῦ ἐΐσκω. τὸ μὲν 
οὖν ὑπέλαβεν, Εἴσατο δ᾽ ὡς ὅτε ῥινόν, 
ἀντὶ τοῦ ὡς δέρμα ὑπέλαβε τὰ ὄρη 
τῶν Φαιάκων. καὶ, Εἴσομαι αἴ κε 
τύχοιμι (χ΄. 7.), ἀντὶ τοῦ νοήσω, ὑπο- 
λάβω, ἀπὸ τοῦ εἴδω. εἴσατο ἀντὶ τοῦ 
ὡμοιώθη, ὡπὸ τοῦ ἐΐσκω, ὡς τὸ, Εἴσατο 

Ν φθογγὴν (1]. β΄. 791.), καὶ τὸ, Εἰσά- 
᾿Μεένος Κάλχαντι δέμας (1]. ν΄. 45.). 

᾿ ΤΧαλκηδονία πδοὸ τοδἀοπᾶα Βίορμαπο ΒνΖ. ἴῃ Π|ισιδία. 

284. ἐπιπλείων] ἐπιπλώων ἃ. τη. ργ. Η. ὙΥ. 
280. πεῖρας] πεῖραρ Η. ὟΥ. 201. βειπών. 

εἴσατο ἀντὶ τοῦ ἐπορεύθη ἀπὸ τοῦ ἔω, ὡς 
τὸ, Εἴσατο γὰρ νηῶν ἐπ᾽ ἀριστερά (1]. μ΄. 
119.), Ρα]. Ε'. Ω. καὶ τὸ, Οἵη τ᾽ ΓΑρ- 
τεμις εἶσι κατ᾽ οὔρεος ἰοχέαιρα (Οά. ζ΄. 
102.). Ε΄. Ω. 4282. Τὸν δ᾽ ἐξ Αἰθιὅ- 
πων] ᾿Απὸ τῶν πρὸς ἀνατολὰς Αἰθιόπων 
ἀνιὼν τὸν ἀπὸ δυσμῶν ἀντίον προσιόντα 
ὁρᾷ ᾽Οδυσσέα. ἤλλλως. Ποίων; τῶν 
ἀνατολικῶν. ἐκεῖθεν γὰρ τὸν ἀπὸ δυ- 
σμῶν ἐρχόμενον εὐχερῶς δρᾷ. Ῥαᾳ]. Ο. Ἐξ 
Αἰθιόπων ἀνιὼν καὶ γενόμενος ἐν Σολύμοις. 
ῬΡα]. 283. Ἔκ Σολύμων] Τῆς Κιλικίας 
εἰσί. ὅθεν καὶ οἱ Σόλυμοι ὠνομάσθησαν 
ἀπὸ Σολύμου τοῦ Διὸς καὶ Καλχηδονίαςἷ, 
ὡς ᾿Αντίμαχος λέγει. Ῥα]. Σόλυμα ὄρη 
τῆς Πισιδίας. Ψ]ρ. 285. Κινήσας δέ] 
Ὅτι μὴ ἀντιμηχανώμενον τῇ αὐτοῦ βου- 
λήσει ἑώρα τὸν ᾽Οδυσσέα. Ῥα]. Κάρην 
(ϑἷς δά. ἃπΐ.}7 Κεφαλήν. νυ]ρ. 286. 
Μετεβούλευσαν θεοὶ ἄλλως] Εἰς τὸ νοσ- 
τῆσαι δηλονότι, ἐπεὶ συνέθεντό μοι τοῦ- 
τὸν ἐκτοπίσαι. ἢ. Μετεβουλεύθησαν, 
μετέγνωσαν. πρώην γὰρ οἱ θεοὶ ἠμέλουν 
αὐτοῦ. Ῥα]. Ω. 280. Πεῖραρ (Εἰ. οἱ 
Ψυ]ρ.. πεῖρας)] Τὸ πέρας ἢ τὸ τέλος: ἢ 
τὸ λιπαρὸν καὶ ἀκμάζον. Ῥᾳ], Ε΄. νὰ ]ρ. 
200. Φημὶ ἄδην ἐλάαν κακότητος) Δα- 
σέως τὸ ἄδην Ε ἀντὶ τοῦ λίαν ἀθρόως. τὸ 
δὲ ἐλάαν κακότητος δηλοῖ τὸ κόρον σχεῖν 
τῆς κακίας. ὁ δὲ νοῦς, οἶμαι αὐτὸν ἐμφο- 

ΒΌΤΤΜ. 
ΚΡΑ δὴν ΡᾺ]., ἄδδην Ηδτ]. απάδ {τα ἤς νοῦθα ΘΧορυρβὶξ Ρούβουιια, ΒΌΤΤΜ. 
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Ἀ 7] ς ΜᾺ, 4 πο τ Τἢ 3. τα 

χερσὶ τρίαινῶν ἐλων πῶσως δ ὀρόθυνεν ὠὡελλως 
Γ᾽ ς ἣ, Ἁ 

παντοίων ἀνέμων" σὺν δὲ νεφέεσσι κάλυψε 
»"ὅὌ ς “ 7 5» ᾽ ᾽ 

γαῖαν ὁμοῦ καὶ πόντον" ὀρώρει δ᾽ οὐρανόθεν νύξ. 
ἽῚ᾿] Ε ΠΟ . 5 ΄ 

σὺν δ᾽ Εὐρός τε Νότος τ᾽ ἔπεσε, Ζέφυρός τε δυσωὴς, 295 

καὶ Βορέης αἰβρηγενέτης, μέγα κῦμω κυλίνδων. 

294. οὐρανόθεν οὐρανόθι ὁχ Θπιθ πα, 86ἃ να]ρ’. ἴῃ 860}Π0]. Η. 
206. κῦμα] πῆμα εχ οπηθηά. Η. ἔπεσε) τ᾽ ἔπεσον Η. τε πέσον... 

ρηθήσεσθαι δυστυχίας ἑτέρας. Ῥαὶ. Β. 

Ω. 292. Τρίαιναν ἑλών] Εὐτρεπίσας 

(δ ]ρ. εὐπρεπῶς) πρὸς τὸ κινῆσαι. φό- 

ρήμα γὰρ αὐτῷ ἀχώριστον ἡ τρίαινα. Ω. 

Ῥᾳ]. Ψιυ]ρ. 293. Σὺν δὲ νεφέεσσι] 

Εἰκαίως. οὐ νεφεληγερέτης ἐστὶν ὃ Ποσει- 

δών. ἀλλ᾽ οὖν γε πρὸς ἀνθρώπους πάντως 
ε Ν ΄ ἐξ ,ὔ "» ε Ν 

οἱ θεοὶ πάντων ἐξουσίαν ἔχουσιν. ὃ δὲ 

Ὀδυσσεὺς ἐν τοῖς ἑξῆς κατὰ τὴν τῶν 

πολλῶν δόξαν εἰς Δία ἀναφέρει τὴν αἰ- 
3 

τίαν. Ὁ. 294. Ὀρώρει δ᾽ οὐρανόθεν 
7 οὖν ἢ Κ Ὁ 3 ΄ " Ν 

νύξ] Τοῦτό ἐστιν ἐπιφώνημα. ἴδιον δὲ 
- 7 -“ 

τοῦ ἐπιφωνήματος τὸ ἔχεσθαι μὲν τῶν 

ἀνωτέρω προσεχῶς ῥηθέντων κατά τι, 

ἀφίστασθαι δὲ τούτων (1η3. τῷ) κατά 
Ν -ω "5 , Ύ “ δα 

τι καὶ δοκεῖν ἀλλότριον εἶναι. ὡς καὶ εν- 

ταῦθα. σκότος μὲν γὰρ ἐγένετο ἀπὸ τῆς 

συνωγωγῆς νεφελῶν καὶ τοῦ ταραγμοῦ 

τοῦ πόντου καὶ τῶν ἀελλῶν᾽ οὐ μὴν κα- 

θόλου" ἡ δὲ νὺξ σκότος ἐστὶ καθόλου. 

καὶ ἔχεται μὲν ἡ νὺξ τοῦ μερικοῦ σκό- 

τους, ἐπεὶ καὶ αὐτὴ σκότος" ἀφίσταται 

δὲ τούτου. εἰ οὖν οὐἱ συγκρίνεται πρὸς 

τοῦτο οὐ σκότος οὖσα καθόλου, αὕτη ἣ 

, φύσις τοῦ ἐπιφωνήματος. Β. οὐχὶ ἐν 

τῷ καθόλου, ἀλλὰ τότε γενόμενος. Τὸ 

δ᾽ αἰθρηγενέτης, Ἢριανὸς (80. Ῥιανὸς) 

καὶ ᾿Δριστοφάνης αἰθρηγενέης λέγουσιν. 

ῬΑ]. Ηατῖ. Ο. τ 295. Σὺν δ᾽ εὐρός 
,ὔ Ν ΄ Ἧι Ὁ ε Ν 

τε νότος τε] Τὴν τάξιν αὐτῶν ὁ ποιητὴς 
»- 7 ΄ . ε ὡς ΑΝ 
ὡς ἔχει διέθηκε. τούτων γὰρ ὁ μὲν ἀπὸ 

205. τ᾽ 

ἀνατολῆς ὁρμᾶται, ὃ δὲ ἀπὸ μεσημβρίας, 
ὃ δὲ ζέφυρος ἀπὸ δύσεως, ὁ δὲ ἀπὸ ἄρκτου. 
καὶ ὃ μὲν ἀπηλιώτης ὑγρὸς ὧν μεταβάλ- 
λει εἰς νότον ὑγρὸς ὧν θερμὸν ὄντα. ὁ δὲ 
γότος λεπτυνόμενος εἰς ζέφυρον, ὃ δὲ ζέ- 

φυρος ἔτι μᾶλλον λεπτυνόμενος εἰς βορέαν 

ἀποκαθαίρεται. διὸ, Ἐπὶ κραιπνὸν βορέην 
τὰ δὲ κύματα ἄξεν (48.5.). κατὰ τὴν 
ἀντίθεσιν δὲ αὐτῶν φυσικῶς ἐξηγήσατο, 

ἴΛλλοτε μέν τε νότος ἐπέεικε 5 φέρεσθαι,, 

ἤλλλοτε δ᾽ εὖρος ζεφύρῳ εἴξασκε διώκειν 
(331.). ἠπίστατο δὲ ὃ ποιητὴς ὅτι ὁ βό- 
ρειος πόλος ὑπὲρ γῆν ἐστι μετέωρος, ὡς 

πρὸς ἡμᾶς τοὺς ἐν τῷ κλίματι τούτῳ κα- 

τοικοῦντας, ὃ δὲ νότος ἐκ τοῦ ἐναντίου 
βαθύς. ὅθεν ἐπὶ μὲν τοῦ βορείου φησὶ, 
καὶ βορέης αἰθριγενέτης μέγα πῆμα κυ- 
λίνδων, τὴν ἄνωθεν ἐμπίπτουσαν φορὰν 
τοῦ ἀνέμον σημαίνων, τὸ δὲ ἐώθη (80Υ.. 
ὠθεῖ ὁΧχ γ΄. 295. 001 οἵ, 5680]. ΡοΥ- 
ΡΠ δα 206.) τὴν ἀπὸ τοῦ κοιλοτέρου. 
πρὸς τὸ ἄναντες βίαν. ἘΣ. Ζέφυρός τε 

δυσαής) Ζέφυρος ὁ ἀπὸ δυσμῶν πνέων. 
ἀλλαχοῦ φησι, Δεφύροιο λιγὺ πνείοντας͵ 

ἀήτας (δ΄. ς67.). δυσαὴς δὲ ἤτοι δύσ- 
πνους ἢ ἀπὸ δυσμῶν πνέων' ἢ διπλοῦς, 

κατὰ τὸ πνεῖν. καὶ γὰρ ἀναψύχει τοὺς 
ἀνθρώπους. Ῥα]. Ο. εὐ υἱάιπα, ᾿ηἀθ ἃ 

δύσπνους, Ψ α]ρ. “06. Καὶ βορέης, αἰ- 

θρηγενέτης) Δἰθρίαν καὶ εὐδίαν ποιῶν, ἢ 

αἶθρον ποιῶν, τουτέστι πάγον. Ραὶ]. ὦ. 

1 Νοβοῖο φιυοιηοᾶο 5 πηράθηδατη 510, 1η φαΐ θῈ8 {Γ6 5 νόσου] οὖν οὐ-ττοοὺ ΒΘΠΒΊ1ΠῚ {π|τ 
΄ 

μαπί, πὶ 6556 νἱάθίαν πῖο : ἀφίσταται δὲ σούτου (ἡ νὺξ τοῦ σκότους), εἰ συγκρίνεται πρὸς 

χοῦπο, σκότος οὖσα καθόλουκ; ΒΟΤΊΓΜ. 

αν Τῃ Ο.. Τἀτηθη τηθηἄοβα ρεΐπιο ΙΟ0Ὸ αἰθριγενέτης», ΔΙζΟΤΟ αἰθρηγενέτης. 

σης ἴθ: δ ατα ἴῃ Ἰοπιπηδΐο ν. 296. ΒΌΤΊΤΜ. 

᾿ 1η Ηομπιοῖῖϊ ἰσχία οϑί σρὸ δὲ κύματ᾽ ἔαξεν. 

Εἰ αἰθριγενέ- 

ΒΌΤΤΜ. " 
. 1ῃ Βοπι. ἰοχία νόσος βορέη προβάλεσκεφ. ΒΟΤΈΜ. 



ΠῚΒΟΌΨ. 

» ᾽΄ αὶ Ν 7 Ω μοι ἐγὼ δειλὸς, τί νύ 
7 

Ϊ 

ΗΝ Ε] 

", 

208. βεῖπε Ρεβόν. 
7 

΄ 

σειν} ἀναπλήσειν Η. 

συ. 
συγκοπὴν τοῦ δείλαιος. Ε. Τί νύ μοι Ρ] 
Τὸ (5ογ. τί) μεῖζον ἔσται τούτων, οἷον 
ἐπὶ τί προκόψει τὰ κακά ; τίνα μοι τού- 
τῶν δύναται γενέσθαι μείζονα κακά ; 
τινὲς δὲ διὰ τοῦ χ μήχιστα" ἵν᾽ ἢ, τίς 

οι γένηται μηχανή; οἱ δὲ, τὸ τί νυ 
πῶς 1 ἀντὶ τοῦ, πῶς μοι τούτων δύναται 
ἱκείζω γενέσθαι ; ὡς κἀκεῖ, Τί νύ βίομαιϊ 

(1. χ΄. 431.) Ρα]. Ω. ΟΕ, Ν]ρ. 304. 
Ζεὺς, ἐτάραξε δὲ πόντον] Κατὰ τὴν κοι- 
νὴν (Ω. ἰδίαν) δόξαν εἰς Δία ἀναφέρει 
τὴν αἰτίαν τοῦ χειμῶνος. ῬᾺ]. Ο, Ἐπι- 
σπέρχουσιἿ ᾿Επισπεύδουσιν, ἐπείγονται. 
Β, 305. Σῶς] Τέλειος, ἀναμφίβολος. 

᾿ ΡΪὴ Μράϊο]. τπαρηᾶ σομιβὶο. 

αι. ΒΌΤΤΜ. 

ΒΌΤΤΜ. 

ΒΟΤΊΎΜ. 

ΟΔΥΣΣΕΙΑΣ ΕἸ. 297.--τ3το, 

300. εἶπεν] εἴπη Η. 

200. Δειλός] Δυστυχὴς, κατὰ ΒΒ. Ο. 

217 
] γ᾿» “ν 7 7 

Ἅ; καὶ τότ᾽ ᾿Οδυσσῆος λύτο γούνατα καὶ φίλον ἡτορ᾽ 
ον 3 δ. ὧν Υ Α ν ΄ ὀχθήσας δ᾽ ἄρω εἶπε πρὸς ὃν μεγωλήτορα, θυμόν" 

΄ » 

μοι μηκιστῶ γενήται : 
Ν δὰ 7 θ ̓ς " 

είδω, βῆ θη πάντω ὕεω νημερτεὼ εἶπεν, 
6 Ε ᾽ ͵7 », ς ΄ ἥ μ᾽ ἔφατ' ἐν πόντῳ, πρὶν πατρίδα, γαῖαν ἱκέσθαι, 
"7 4. 9 7 7 δι .-ἊὉ 7 » ᾿ὥλγε ἀνωπλήσειν᾽ τάδε δὴ νὺν πάντω τελεῖται. 
“ἤ ΄ Ψ» 3 Ν "᾽ νὺς 
οἰοισὶν νεῴεεσσι περιστέῴει οὐρωνὸν εὐρὺν 

200 

Ζεὺς, ἐτώρωαξε δὲ πόντον" ἐπισπέρχουσι δ᾽ ἄελλαι 
παντοίων ἀνέμων" νῦν μοι σῶς αἰπὺς ὄλεθρος. 
τρὶς μάκαρες Δαναοὶ καὶ τετράκις, οἱ τότ᾽ ὄλοντο 
Τροίη εν εὐρείη, χάριν ᾿Ατρείδησι φέροντες. 

305 

ε Ν ») Ε ΄ Ἂς ΄ “ ὡς δὴ ἔγωγ οφελον θανέειν καὶ πότμον ἐπίσσειν 
» ,» Ἧι. »“» ϑῳ ἥμωτι τω, ὁτὲ μοι πλεῖστοι χωλκήρεα δοῦρα 

Ι »"Ὃ΄» » σης 

Τρῶες ἐπέῤῥεψναν περὶ ΠΠλείωνι θανόντι. 410 

10. ξεῖπεν. 402. ἀναπλή- 

30. ᾿Ατρέξιδησι. 

ὋὉλόκληρος, οὐκέτι ὁρῶν ἐλπίδα 

σωτηρίας. Εἰ, 41το. Περὶ Πηλείωνι] 
σ 8δ'Α ΄ -Ὁ ͵ 3 Οτι " ὑπερεμκάχησαν τοῦ σώματος ᾿Αχιλ- 

λέως ᾽Οδυσσεὺς καὶ Αἴας. καὶ ὃ μὲν ἐβά- 

στασεν ὃ δ᾽ Αἴας ὑπερήσπισεν, ὡς καὶ 

ἐπὶ Πατρόκλῳ. Ῥαᾳ]. Β. Ω. Διατί 
᾿Αχιλλέως ἀποθανόντος μάλιστα τοῦ νε- 

- ͵ ΕῚ Ν Ἀ "“ 

κροῦ προύστησαν ᾽Οδυσσεὺς καὶ Αἴας; 

φαίνονται οὗτοι φίλτατοι γεγονότες ᾿Α- 

χιλλεῖ. διὰ τοῦτο ὑβρίζων ᾽Αγαμέμνων 
τὸν ᾿Αχιλλέα, καὶ τούτους ὑβρίζει λέγων, 
ΕΝ Ν Ἃ Μ πὸ ᾽ὔ , ΜΠΠῚ “Ὁ 
Η τεὸν ἢ Αἴαντος ἰὼν γέρας ἢ ᾿Οδυσσῆος 

(11. α΄. 138.). καὶ εἰς τὴν Χρύσαν ἐκ 
τούτων μάλιστα ἡγεμόνα προαιρεῖται ἐκ- 

, ι ὁ ͵ 2 Ν , » 
πέμπειν, Εἷς δέ τις ἄνηρ βουληφόρος ἔστω, 

Ησοο δῃΐμι ἸΘ ΠῚ. Πλᾶ σΟΥΓΕΡ απ ἴῃ εἰ νύ μοι οομτοχίαϊ 
αἰδοϑὶς ἴΐα : εἰ νύ μοι πὸ μεῖδον : απ ἴδοίο πονατῃ ᾿οτ πὰ ΘΙ ΡΟΥΙ Πα ΟΠ : 

᾿ " 
εὐ ὁ ώ, 

ὁ Εχ δι]. Ρουβοηιβ ἤδοο ἰδ πία πὶ Θχοογρβὶξ τινὲς -- μηχανή: οἱ δὲ, τί νυ πῶς» ΟἸἶδ50 Ν ᾿ ᾿ ΄ . ." ᾿ τὸν ΓΒ. πα ἢἰπ15 ογοᾶο δπΐ ΡΟΙ σουτϑοῦ ποθ. ὥρα γϑυϊοσθηιὶ διπθη αἰ 6 ἢ. ἴρ56 γοὺ- 
ΤΠ ΟΟμΟΧἕ5 τηϊηἰβίΓαῦ Δ ΠΟ : οἱ δὲ «ὃ, «τί, νῦν σῶς: ἢ. 6. «ἰ Πἷο νδΐοτο σῶς. 

Σ δὶς ἴῃ ΨΌΪΩ. ρτὸ βείομαι; οοἰουὶ σοΟΥΤαρἴυ5, Ὁ. τί νυ βῶσθαι, Ῥαᾳ]. «ἰ νύ μοι βῶσθαι. 

" Βῖο ἴῃ ῬΑ]. οὐτν βρη γο]αῖο δὰ νουθὰ απδὺ ριῸ Ἰδηγηναΐο Ροβϑιϊ. Νδῃ ἰὼ Μραϊο]. 
ϊην8. Ὀθμο Ὅτε, οχμὶ Ἰουγυαῖο Ὅτε μοι -τττεδοῦρα. ΒΌΤΥΤΜ. 

ΜΌΣ, 1. εἴ 
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τῷ κ᾽ ἔλωχον κτερέων, κωΐ μευ κλέος γον ᾿Αχιαιοί" 

νῦν δέ με λευγωλέω θανάτω εΐμωρτο ἁλῶναι. 

Ἃςς ἄρα μιν εἰπόντ᾽ ἔλωσεν μέγω κῦμω κατ᾽ ἀκρής, 
δεινὸν ἐπεσσύμενον, περὶ δὲ σχεδίην ἐλέλιξε. 
τῆλε δ᾽ ἀπὸ σχεδιής αὐτὲς πέσε πηδάλιον δὲ 315 
» "»" ΄ ΄ δ ὦ χὰ 57 

ἐκ χειρῶν προέηκε μέσον δὲ οἱ ἱστὸν ἔωξε 
" 3 ἐὰν 7 Ἶ 

δεινὴ μισγομένων ἀνέμων ἐλθοῦσα, θύελλω. 

τήλου δὲ σπέιρον καὶ ἐπίκριον ἔμπεσε πόντω" 
᾿, ἥν. 5,7. δὺς ») ἌΨ ῆς ἢ : » ΛΧ 2 

τὸν ὃ ὠρ᾽ ὑπόβρυχα θηκε πολὺν χρόνον οὐδὲ δυνάσθη 

411. ᾿Αχαιβοί. 
80:0]. ῥτὸ ν. 1. Η. 

δ 115: ξειπόντ᾽. 

Ἢ Αἴας ἢ ̓ Ιδομενεὺς, ἢ δῖος ᾽Οδυσσεὺς, 

Ἠὲ σὺ Πηλείδη (10. 144.). καὶ εἰς τὴν 
πρεσβείαν τούτους ἀποστέλλει; ὅτε Αἴας 

φησὶν ᾿Αχιλλεῖ, Μέμαμεν δέ τοι ἔξοχον 
ἄλλων Κύδιστοί τ᾽ ἔμεναι καὶ φίλτατοι 
((. 637. 8. 641:.). Ε΄. Ἴσως διὰ τὴν 
Θέτιν ᾿Αχιλλέως μέμνηται. Ῥαὶ. Ψα]ρ. 
411, Τῷ κ᾽ ἔλαχον κτερέων)] Οὕτως ἂν 
ἠξιώθην ἐνταφίων. Ἐ. 412. Λευγαλέῳ 
θανάτῷ] Ὅτι λευγαλέον θάνατον οἱ 
γλωσσογράφοι ἀποδεδώκωσ, τὸν ἐν ὑγρῷ, 
ἔκ τε τούτων καὶ ἐκ τῶν ὑπ᾽ ᾿Αχιλλέως 
ἐν τῇ πρὸς τὸν ποταμὸν μάχῃ λεγομένων. 
ἄμεινον δὲ ὀλέθριον, παρὰ τὸν λοιγόν. . 
Λευγαλέῳ, ἀδόξῳ, ἢ ἀδυνάτῳ, ἢ τῷ δι᾽ 
ὕδατος. Ψαϊρ. 10. ᾿Αλῶναι ᾿Ἰξίων, 
ἀλέσθαι (50Γ. ὀλέσθαι). Ἠδ1]. 2412. 
Μέγα κῦμα κατ᾽ ἄκρης] Ὥς φαμὲν κατ- 

ἄκρας (ἰΐὰ πἰς ἠπποίτη ἴῃ Ρα].) 
᾿Π πόλιν ἑλεῖν. Ρα]. Β. Ω. (6 ἴῃ Μραιϊο]. 

αι] θη) ρούΡογαι βίαι!) ΟΠ ηπ- 
δηΐυγ νοῦρα “Ριανὸς οἴο. αι νἹἱά, δὰ 
415.) Ἄλλως. Κατὰ παράλειψιν τῆς 

κεφαλῆς ὡς τὸ, Νῦν ὥλετο πᾶσα κατ᾽ 

ἄκρης (1]. ν΄. 772.). ἑκατέρως (ΔΙ. 

416. ἔοι. ἔξαξε. 417. δεινὴ] δίνη 

410. οὐδὲ δυνάσθη] οὐδ᾽ ἐδυνάσθη τοχῖ. οἴ 56}0]. Η. 

-οἱἰς)ὺ δὲ δύναται προδίδοσθαι. Ῥαϊ. Θ. 
Κατὰ παράληψιν τοῦ, κεφαλῆς" ἢ ἀντὶ 
τοῦ ὅλως συνέστρεψεν" ἢ νηός. Ε!. Κατὰ 
κεφαλῆς. ἢ ἀντὶ τοῦ ὅλον. καὶ γὰρ κατ᾽ 
ἄκρας πόλιν ἑλεῖν φαμέν. α]ο. Κατ- 

ἄκρης [ἢ ἰθχίιι, κατακεφαλὴν [ἢ Πιαῖ- 

ϑῖηθ ϑαάθιῃ αιὰ τθχύμϑβ τηϑηι ἵ, ῬΑ], 
214. ᾿Επεσσύμενον) ᾿Αρίσταρχος, ἐπισ- 
σύμενον ἃ. ῬΑ]. 215. Αὐτὸς πέσε] 
Ῥιανὸς, αὐτὸν" βάλε. τὸ κῦμα δηλονότι. 
καὶ ἄμεινον (ἰπιου8ᾳβ. ΡΟΗΒ. 6χ 
ΗδΔ1].). ἀντιστρόφως δὲ ἡρμήνευσεν. οὐ 
γὰρ πρότερον ἔπεσεν, εἶτα ἀφῆκε τὸ πητ 
δάλιον. Ῥα]. Β. ῷ. 417. Δεινὴ μισγο- 

Υ̓͂ Ἀ -“ " ἢ 

μένων) Τινὲς οὕτως, σὺν τῇ δίνῃ τῶν ὑδάπ 
των ἐλθοῦσα ἡ τῆς συμμίξεως τῶν ἀνέ- 

μὼν θύελλα. Ῥαϊ. Β. ᾧ, Δεινή] Γρά 
φεται, δίνη. Β. Ηδ1]. 4318. Σπεῖρο 

Τὸ ἱστίον, ἐπίκριον δὲ τὸ κερατάριον. Ῥαϊ. 
Β. 310. Ὑπόβρυχα)] Εἴτε ἐπίῤῥημα 
εἴτε ἀπὸ τοῦ βρύξ προπαροξυνθήσεται., 
Τὸ δ᾽ ἐδυνάσθη, ἀπὸ τοῦ δυνάζω, ὡς πέε- 
λάζω. ῬΑ]. Β. Ἐ.. Ω. “Ὑπόβρυχα, ὑπο- 
βρύχιον, βούλεται δὲ λέγειν τὸν καταδε- 
δυκότα εἰς τὸ ὕδωρ. Ῥα]. Β. Ε'. Ω, 

ε Ἐχ Βοο ρου βϑί πηητη δοοηβαῖνο ἀρραγοῦ ἔαῖ586. ἡ Πα πῸ ΟΣ λυ] η ἴα αἰν! Δογοπῖ 
κατὰ κρὰς γε] κρὴς (ν. 5610]. Π. α΄. 551.) ΒΌΤΤΜ. ᾿ 

α ΝΙμγιπὶ ΟὟ δοσοηζιτη, 4 ἴῃ ραΓίο. ΡΟΓΕ, ῬεομΌ] ἢ πηᾶ πη, ἴῃ ΔΟΥΪβῦο διίθιη (ἐστ 
σύμην, σύμενος) Τογ Δ ἃ ἤἥπο οσσαρδΐ, Ναπο ἐσσύμενος ΓΟΙοΥ ματα οϑί δα 11 ἐληλάσι 
μένος, ἀκηχέμενος (6 4αϊθιι5 νἱα, ΟὙα πη. π|. ἈΠῚ}]. 8. 98. Ο08. 19. οἱ Δἄάογο μος νϑῦσὶ 

Ἂ ΒΌΤΤΜ. Ῥαμπι ΠΘΡΊΟΧΙ. 
χ Τὴ Μρήϊοϊ. Ὁ] πδοο Δα ποουθηΐ 80! 0 110 312. ἢἷς ᾿μδογίαμῃ δὲ, οἱ τηοχ νοῦθὰ καὶ ἄμεισ, 

“Φ! ΒυΤΊΤΜ. γον ΟΠ Ϊ5588. 

- 



᾿ ΟΥ 7 Ε ΄ 
αἶψνα μώλ᾽ ἀνσχεβέειν, 

Ι 1.18. Υ. 

᾽ 

ῥ᾽ ἀνέ ἀινὴ δὲ δ΄ 

᾿ἀλλὼ 
ἕν μεσση 

Ἂ, ΗΣ ΓῺ 

τὴν δ 

ν 

ὃ. 8. 

»Ὃ 

9. ἱείμκωτα. οι. δῖξα. 
πΐανι Η. ΡΟΙ δ. 
τ ν!ἀθύιν Η,. 
θιζε] ἐκάθιζε Η. καθῆστο. 
λήλῃσιν] ἀλλήλοισιν Η. 

10. ῥοι. 

Ὑυ]ρ. 4324. ᾿Αλλ᾽ οὐδ᾽ ὡς σχεδίης] 
Μεγάλη τῆς συνέσεως ὑπερβολὴ, τὸ ἐν 
τοιούτῳ καιρῷ μνημονεῦσαι, καὶ τῶν δει- 
γῶν κρείσσω γενέσθαι καὶ ἐπὶ τὴν μόνην 
ἐλπίδα τῆς σωτηρίας καταφυγεῖν. ῬαΪ. 
Ω. 528. Ὡς δ' ὅτ᾽ ὀπωρινὸς βορέης] 
Ὥσπερ ὁ βορέας φέρει τὰς ἀκάνθας, φέ- 
ρόνται δὲ συνεχόμεναι ἀλλήλαις, οὕτω 

αἱ τὴν σχεδίαν ἔφερεν ὁ ἄνεμος συγκε- 
κολλημένην. Ῥὰ]. ΒΒ. ὅτι ἅμα ἔτι δὲ 
(510) καὶ πρὸς τὸ εὔκολον τῆς κινήσεως ἢ 

ἡεϊκών. ῬᾺ]. Σῳοδρότατοι δὲ οἱ ἐτήσιοι. 
ἡ δὲ ἄκανθα ὑπεξηραμένη ὑπὸ τοῦ θέρους 
ἐλαφροτάτη γίνεται. Ῥα]. θ΄. ᾿Οπώρα 
τὸ θέρος ἐν ᾧ πεπαίνονται αἱ ὀπῶραι, καὶ 

πωρινὸς βορέας ὁ θερινός. 6, ᾿Οπωρινός, 

ἡ ἐν τῷ καιρῷ τῆς ὀπώρας ὅ ἐστιν ἐν τῷ 
θέρει πνέων. δ α]ρ. 320. 330. Καὶ τὸ 
ἀβμπεδίον καὶ τὸ ἀμπέλαγος διὰ τοῦ μ 
γραπτέον. ῬᾺ]. 333. Κάδμου θυγάτηρ] 

“΄ 

ΟΔΥΣΣΕΙΑΣ Ε. 320--τ-234. 

᾽ δε νοις ε Ἄν 

μέγωώλου υπὸ κύματος ορμης" 
Ι Ὁ “ «4 5 7, ἥω ς Ἢ τ, εἰμώτω γάρ ῥ᾽ εβάρυνε, τά οἱ πόρε δία Καλυψώ. 

432. Βίδεν. 
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320 

͵ »" Ψν» .« 

δυ, στομῶτος δ ἐξέπτυσεν ολμῆν 
Ν - ς 3 

πικρὴν, ἡ οἱ πολλὴ ἀπὸ κρατὸς κελάρυξν. 
Ὁ ᾽ »“Ὁ9 «ἃ 3 ΄ 

ὦλλ οὐδ᾽ ὡς σχεδίης ἐπελήθετο, τειρόμενός σερ, 

μεθορμηθεὶς ἐν κύμασιν ἐλλάβετ᾽ αὐτῆς" 
Ν Γ, ΄ 7 3 ᾿ 

δὲ κάθιζε τέλος θανάτου ἀλεείνων. 
7 » “. ,“ ἘΝ... "7 π ἢ εφόρει μεγώ κυμὼ καωτὼ ῥόον ἔνθο, καὶ ἔνθα. 

ππ Δ κα. . ΄ ΄ [ΠῚ 

ς δ᾽ ὅτ ὀπωρινὸς Βορέης φορέησιν ὠκάνβας 
μπεδίον, πυκιναὶ δὲ πρὸς ἀλλήλησιν ἔχονται" 

"᾿ " ε΄ κ' 2, » φ᾿ » ς τὴν ἀμπέλωγος ἄνεμοι φέρον ἔνθα καὶ ἔνθω. 
΄ ͵ ΄ ΄ 

᾿ώλλοτε μέν τε Νότος Βορέη προβάλεσκε φέρεσθαι, 
“7, . “ 9 5 ἀν "2 ΄ ἄλλοτε δ᾽ αὖτ᾽ Εὖρος Ζεφύρω εἴξασκε διώκειν. 

Ν εὐ "» Ν 

ΙΪ Τὸν δὲ ἴδεν Κάδμου θυγάτηρ, κωλλίσφυρος Ινω, 

᾿Λευκοβέη, ἣ πρὶν μὲν ἔην ββροτὸς αὐδήεσσω, 

325 

330 

323. πολλὴ] πολλὸν ἃ 11. ΡἈΓ. 564 5Βἰαξ) 
325. ἐν] ἐνὶ ΘΧ 6] 566 Πὶ ΓΘΟθ βίη, 

10. ἐλλάβετ᾽] ἔλαβεν ὁχ ειπεπά. Η. ΡΟΗ 5. 426. κά- 
427. κατὰ ῥόον] καταῤῥόον Ἡ. 220. ἀλ- 

Διατί αὕτη μόνη οἰκτείρει τὸν ᾿Οδυσσέα ; 
Λύεται δὲ ἐκ τῆς λέξεως. φησὶ γὰρ αὐ- 

τὴν ἄνθρωπον εἶναι τὸ πρότερον. ὡς ὁμοιο- 
παθὴς οὖν ἄνθρωπος εἰκότως οἰκτείρει τὸν 

᾿Οδυσσέα. οὐκ ἐναντιοῦται οὖν (50. δὲ) 

Ποσειδῶνι. κακεῖνος γὰρ οἶδεν ὅτι δεῖ σω- 
θῆναι, αὐτόν. Ὁ. 

θρωπος γενομένη ᾿Ινώ. ἢ ὅτι ἣν φιλογύνης 
ὁ ᾽Οδυσσεὺς, ἢ δὲ διὰ τὸν ᾿Αθάμαντα 
ἐδυστύχησεν. οὐκ ἐναντιοῦται δὲ κ. τ. λ. 
Ψυϊο. 434. Λευκοθέη) Λευκοθέα ἐκλή- 

ς» ἂς ὧν, ἢ - - ω "νυ “ 

θη ἡ ᾿Ινὼ ἀπὸ τοῦ θεῦσαι ὅ ἐστι δραμεῖν 

. » Ἁ Ν᾿ 

Ἔλεεξ αὐτὸν ὡς ἂν- 

διὼ τοῦ Λευκοῦ λεγομένου πεδίου τῆς Με- 
γαρίδος. Εὶ. Ψαϊρ. Τὴν αἰτίαν τῆς διω- 
νυμίας ἀπέδωκεν, ᾿Ινὼ μὲν ὅτε ἄνθρωπος 

ἦν, ὅτε δὲ ἀπεθεώθη, Λευκοθέα. Ῥα]. Β. 

Εν, ῷ,. Τὰ δὲ περὶ τὴν Λευκοθέαν οὕτως 
ἔχει. ᾿Αθάμαντι συνῴκει ἡ ᾿Ινὼ (πο- 
ἸΏ 6 ἰσ οὐ πγοχ οὐ τ α].}. καὶ παῖ- 

δες αὐτῇ γίνονται Λέαρχος καὶ Μελικέρ- 

ε 2 
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γῦν δ᾽ ἁλὸς ἐν πελάγεσσι θεῶν ἐξέμιμορε τιμῆς" 
ὥλγε ἔχοντα" .) .ν 

Ἁ - 

τῆς. μανεὶς δὲ ᾿Αθάμας διὰ τὴν μῆνιν 
7, 

Ἥρας, ὅτι ἔθρεψε τὸν Διόνυσον ἡ ᾿Ινὼ, 
Ἁ 7 Ε) "“, "Μἷ Ἀ Ν Ἁ 

τὸν Λέαρχον ἀναιρεῖ. ἐμελλε δὲ καὶ τὸν 

ἕτερον. ἀναλαβοῦσα δὲ αὐτὸν ᾿Ινὼ φεύγει 
Ἂν 18 Ν ἘῚ Ν 7 «7 ὃ Ν 

καὶ ἑαυτὴν εἰς τὴν θάλασσαν ῥίπτει. διῶ 

Ὀδυσῃ ἐλέησεν ἀλώμενον, 

δὲ τὴν Διονύσου τροφὴν σὺν τῷ παιδὶ ἰσο- 

θέου τιμῆς ἔλαχε, καὶ τὰ ὀνόματα μετ- 

ἔβαλεν ἡ μὲν Λευκοθέα κληθεῖσα διὰ τὸ 

φυγὴν πεποιῆσθαι διὰ τοῦ Λευκοῦ πεδίου 

τῆς Μεγαρίδος, ὁ δὲ Παλαΐμων διὰ τὸ 

συλλαμβάνεσθαι τοῖς παλαίουσι κατὰ 

θάλασσαν. Ῥα]. Β. Ω. Βροτὸς αὐδή- 

ἐσσα] Ἤτοι διαβόητος διὰ τὰ συμβάν- 

τα ἢ ἐπεὶ οἱ ἄνθρωποι φωνήεντες πρὸς 

πὰ ἄλλα ζῶα, αὐδήεσσα ἣ ἐπίγειός 

ποτε. αἷς. Ὁ μὲν ᾿Αριστοφάνης τὰς 

ἀνθρωποειδεῖς θεὰς αὐδηέσσας φησὶν οἱονεὶ 

φωνὴν μετειληφυίας. ὁ δὲ ᾿Αριστοτέλης 

αὐδήεσσαν 5 λέγει (Ρα]. γράφει) οἱονεὶ 

ἐπίγειον. οὕτως καὶ Χαμαιλέων. Ραὶ. Ω. 

Ἡδ21]. 
φΦΑ 7 οὐχὶ θείᾳ. 

᾿  φ« 7 ᾷ -Ὁ Χ Ἵ.5 ΄, 5 

καὶ ἱερείων καὶ θυσιῶν καὶ δ ὀνείρων, οὐκ 
“Ὁ ͵7ὔ ε ͵ὕ Ἂν ὦ .} 

αὐδῆς φθέγγονται οἱ θεοί. καὶ ἐφετμιαι 

Φωνῇ ἀνθρωπίνῃ χρωμένη, ἀλλ᾽ 
διὰ σημείων γὰρ καὶ οἰωνῶν 

ΟΔΥΣΣΈΙΑΣ ἘΠ᾽. 38) 34,56. 1118. Υ. 

335 

αὐταί ([. αὗται). Οἱ δ᾽ αἰεὶ βούλοιντο 
θεοὶ μεμνῆσθαι ἐφετμέων (δ΄. 3.53.), 
τῶν θεοπροπιῶν λέγει ἃ. ἘΣ, Ζητεῖ ᾽Αρι- 
στοτέλης, διατί τὴν Καλυψὼ καὶ τὴν 
Κίύρκην καὶ τὴν ᾿Ινὼ αὐδηέσσας λέγει μό- 
νας, πᾶσαι γὰρ καὶ αἱ ἄλλαι φωνὴν εἷ- 
χον. καὶ λῦσαι μὲν οὐ βούλεται (αὶ. 
βεβούληται) μεταγράφει δὲ ποτὲ μὲν 
εἰς τὸ αὐλήεσσα, ἐξ οὗ δηλοῦσθαί φησιν 

ὅτι μονώδεις" ἤσαν" ἐπὶ δὲ τῆς ᾿Ινοὺῦς αὐ- 

δήεσσω. τοῦτο (Εἰ. ἐκεῖνο) γὰρ πάσαις 
ὑπῆρχεν αὐταῖς καὶ μόνωις. πᾶσαι γὰρ 

αὗται ἐπὶ γῆς (Εἰ. ἐπ᾽ αὐλὰς) ᾧκουν. 

μήποτε οὖν (Ε). δὲ, ῬΑ], δ᾽ οὖν) τὸ αὐ- 
δήεσσα, οὐ τὸ φωνῇ μόνη κεχρῆσθαι (Ἐξ. 

οὐ τὸ ἀνθρωπίνῃ φωνῇ μόνον χρῆσθαι) δη- 
λοῖ, ὡς τὸ, Αὐδήεντα δ᾽ ἔθηκε (1]. τ΄. 

4ο7.). σημαίνει δὲ καὶ τὸν ἔνδοξον καὶ 

ἐπίφημον. καὶ ἑκάστη δὲ τούτων ἔνδο- 

ἕος, ὥσπερ ἡ ᾿Ινώ, ὅτε γὰρ ἐν ἀνθρώ- 

ποις ἦν, ἔνδοξος καὶ ἐπίφημος ἐν πᾶσιν 

ἐτύγχανεν 5, ῬΑ]. Ε᾿. Ω. Αἀά. 5680]. 
ζ,.τ25. κ΄. 126. 536. Ἥ ῥ᾽ ̓ Οδυσσῆ᾽ 

ἐλέησε] Δαιμονίως τὸ ἐπισωδίῳ (80, 

ν 9]. οἵηπθβ δηΐρ Βδῦποβ. 4], ΠΌ]Π]απὶ οοἄϊοοπι (απο 81188 [Δ 010) Ια ἀλ 5 τϑροβυῖξ 

οὐδήεσσα. Μοτᾶ ἀυΐοπι οβῦ οπηθηδίῖο (νἱἃ. ποῖ. 54.) πἰδὶ ᾳιοά, αὖ οὈδβογυδῖ ΕἼ. 501 - 

ΒΟΤΊΤΜ. βοηᾶμπῃ ἢ οὐδήεσσα. 

 Μίγαμ ἴῃ πιοπᾶοβα μᾶς βουὶρίατα σοηΒρΊ γα οοάΐοο5 Ὁ. ΗΔ]. Ρδ]. Ὠἷς οἵ τηοχ ἴῃ 

110 β}μο]ο (Ζητεῖ ᾽Αριστ') ; ἰΐθιπι Εἴγμο]. Μ. Ρ. τύ9. 11- Μεγ δαΐθπι βου ρί γα τη» 

ἴῃ 5 βοβο 15 ΒΙ αἰ ΓᾺΠῚ, 6586 οὐδήεσσαν ἴππὶ ΤῈ ἴρ58 Ρϑΐίοί : ΠᾺΠῚ ΧΡ Ιοδο ἐσήγειοςν 

ἐπὶ γῆς νοσοπὶ βρθοΐδξ 8} οὖδας ἐοΥΓηΔίδΠ 3 {1 (οϑεϊπιομΐο Επιβίδτμ οἵ 5080}. Η 81}. 

δα κ τ26.(. ΒΌΤΤΜ. 
4 ΓΕ, δα ζ΄.125. ΒΌΤΊΜ. 
ν7η ῬᾺ]. μονῴδεις : 56ἃ 1Ππ4 5ῖπο ἀμθῖο νϑυιτη, 4] ΔΠὶ μδο γὸχ ἀδ οο αυἱ δὲ 

Βρ᾿ ατῖα5, ΔΙϊυ παθ ΤΠ] ποίᾳ ΠΟῊ 6ϑζ. ΒΟΤΤΜ. 
ς ΤὨχθαΐπηι 6556 8]14 018 ἴῃ μΟΟ Β6ΠΟ]1Ο ν6] οχ 60 ἀρρᾶτγοῦ αυοα πΠο0ῃ 5815 οατὰ πᾶ 

διπουρὶς Αὐἰβύοίο "5 οὔ γαιῖο οἵ ἀγραιηθηΐαίίο : αι αἵ οοποοΐαηο 6]1οἱ ροβδιῖ ἐδοῖδξ 

[οτίαββο ναγϊοίαϊοβ ὁ 1οἷβ Ε, 
φαδϊθουηααο 104 56, Εἰς ΒΟ ΔΡΡΘΙ]ΑΥΊ. 

Νοβ Οὔβογνϑηη8 [ποπθηὶ 4υΐά6πι τουογὰ 60 ορ ἐμοῖο, 

Τπλπ1ο0 οαπὶ ἀἸο την δάτὰ ΟἸϊπι ἔπι1556 βροτὸν 

αὐδήεσσαν, πιδηϊξοβύι πη δῦ, ἢπὴ0, ἈΡῚ ἀθα θβί, Β0Ὸ δρ᾿ ποίοη ΟῚ ἈΠΊΡΠΪῈ5 σδάογο ἴα 

1Π18π. Ἰθοϊμᾶθ ποη ἴδοθθο ρδιαπι ΒΟ] ογίοβ ἔπιῖ586. Ἰῃτογάση ἴῃ στδιη πη 1οἷ5 [15 πηϊ- 

ποι 15. δηταυΐοτοβ; αυΐ Πὶς αυΐάοπη δία γαπι ἐΟΓΠΊΔΙΟΠΪ5 ἴπ εἰς ἐντὸς ΠΟ ΡΘΙΒΡΟΧΟ- 

ταηΐ, 4αδ5 ὨΙΠΠ]ΠΔΠ. ΠΒαΓΡΆΓΩΣ Ὠἶδὶ (6 115 απ τοίεγία βαὴΐ δαᾳυα ΓΤ δυῦ παίηγαπι 

οἷυ5 ᾿Ἰπαἀπογαπΐ : αὖ γ6] ῬῸΓ ἸΙηριιδο τἈΠΟΏΘΙΏ Βοτὶ ρίαπο πο ροββὶξ υἱ οὐδήεσσω, αὐ- 

λήεσσω ἀἰϊοαίαγ οα απ 511 ὅγ) ἐ677ι, ἐγι. ὠμία. Μαηϊοδίπιη δύ ἰΐϊδαπα απο αὐϊάθηι ἀ6 

Ιπρμδ Ἰοσαϊη γοίρυ μα πὶ 6556. δα δα ἀ5ὰπὶ 4} δδύ ζ΄. 125. Ὁ] μοιηΐηαμα ΘΡ᾿ ΓΠΘΙΟ ἢ 

οϑί αὐδήεις ἢ. 6. μέροψ : εἴ. 1]. “σ΄. 407. 46. οαὰο Ἰοαποηίθ. Γδοη ἢ φίδι 46 ΟἸγοο 

εἴ σαῖγρβο ὀχρ!]οδίϊο, ἀἰοὶ οὰ5 116, αποά [δ φαϊάοιη ἄθρθ 5012. Βυμηδπᾶ οῦ ῃϑίαγα εἱ 

γοοῦ αἴδηΐαγ, ΠΟῺ 58 Ἰ58 010; ποι ἀπ ᾽ῖο 48]}} ἴπ 18 αυϊάριι ορ᾿ (Ποίο μοο βροοίοί 

τοροπὶ οΔΠΟΓΔΏ, 4Ππᾶ αἴγδι8 χωλὸν ἀοιδιάει (ε΄. 61. κ΄. 2272) ΒΌΤΊΜ. 



ΠΊΒ.Υ. ΟΔΥΣΣΕΙΑΣ Ἐς’ 32)-τττ242. 221] 

ΕΥ̓ ἌΝ, “2 ͵ ᾿ 
αἰθυΐη δ᾽ εἰκυῖα ποτ ἀνεδύσωτο λίμνης" 

ἶζε δ᾽ ἐπὶ σχεδίης πολυδέσμου, εἶπέ τε μῦθον" 
Κάμμορε, τίπτε τοι ὦδε Ποσειδάων ἐνοσίχθων 

᾽ γ.8 Γ, « Ἂν -- Ἃ ὠδύσατ᾽ ἐκπάγλως, ὅτι τοι κωκὼ πολλὼ φυτεύει ; 349 
Ι ᾽ Ἁ 7 ͵] 7 Η 

᾿οὐ μεν δὴ σε καταφθίσει, μώλω περ μενεαίνων. 
Ε ᾿ς αν τ. ΄ ΜΝ 3 2 7 

᾿ὡλλώ μὼλ ὡδ᾽ ἔρξαι, δοκέεις δέ μβοι οὐκ ἀπινύσσειν, 

337. ΟἸϊαῦ ποτῇ ἀνεδύσατο 5010]. ἃ ζ΄. 127. Η. ΡΟΒ 5. Ημηο νοίβιηι 
10. ξεικυῖα. 

10. εῖπε. 

᾿ΠΙΠΟΙ 8. ̓ ποὶά τ ὙΥ, 
| μιν πρὸς μῦθον ξειπε Ἡ. 

᾿ κέχρηται τῷ ἐπεισοδίῳ). ἅμα γὰρ ἀρ- 
, χαίαν ἱστορίαν ἐνδέδεικται ἔξω τῆς ὑπο- 
᾿ θέσεως, καὶ τόπῳ ἁρμόζον πρόσωπον παρ- 

᾿ ἔλαβεν. ἔθος τε “Ομήρῳ ἐν τοῖς ἐσχά- 
᾿ ποις κινδύνοις θεῶν βοηθείας τυγχάνειν. 

] ο. 237. Αἰθυίῃ δ᾽ εἰκυῖα ποτῇ ἀνεδύ- 
᾿ σατο λίμνης] Οὐκ ἐνεφέρετο ἐν τοῖς 

᾿ πλείοσι. ᾿Αρίσταρχος δὲ περὶ μὲν τῆς 
ἀθετήσεως διστάζει, γράφει δὲ διὰ τοῦ 
υἱ ὑπεδύσατο. ἐν δέ τισι ἀνεδύσατο 
(Θυδίιοῦ ᾿θὸ νοῦθὰ ἐδϑιηΐῦ ἴῃ 
Ηα1].). ἔοικε δὲ ὁ στίχος ἐκ τῶν ὕστε- 
ρὸν εἰρημένων ὑπό τινος παρεμβεβλῆσθαι, 
Αὐτὴ δ᾽ ἂψ ἐς πόντον ἐδύσατο κυμαίνοντα 
(Ρα!. κὠδίνοντα, Η1]. κὠδαίνοντα) αἱἰ- 

θυίῃ εἰκυῖα. Ῥα]. Η41]. 2. Τινὲς εἰς 
τὸ εἰκυῖα στίζουσιν, ἵν᾿ ἦ, πετομένη ἀν- 
ἦλθεν ἐκ τῆς λίμνης. Ῥαὶ. ἤλλλως. Οὐ 

τῷ σώματι ἀλλὰ τῷ τάχει. ἀλλ᾽ οὐ με- 
᾿ταβαλοῦσω τὸ σῶμα πρὸς τὸ ὄρνεον" ἀλ- 
λὰ πρὸς τὴν ἀνάδυσιν ἡ εἰκών. ΡᾺ]. Ω. 
Οὐ μεταμεμόρφωται ἄρα εἰς αἴθυιαν, 

᾿ ἀλλὰ δίκην αἰθυίας ἀνῆλθεν. οὐ γὰρ ἂν 
᾿ διελέγετο τῷ ᾿δυσσεῖ οὐδὲ ἐδίδου αὐτῷ 
τὸ κρήδεμνον. Β. Ο. οἱ (αἀ 4346.) Ραὶ. 
Πρὸς τὸν ἀναδυσμόν ἐστιν ἡ εἰκὼν καὶ τὸ 
παράδειγμα, οὐ κατὰ σῶμα. οὕτω καὶ ὃ 
Ἑρμῆς Σεύατ᾽ ἔπειτ᾽ ἐπὶ κῦμα λάρῳ ὄρνιθι 
ἐοικώς (ς1.). οὕτω καὶ ἐπὶ Ἥρας καὶ 

᾿Αθηνᾶς, Αἱ δὲ βάτην τρήρωσι πελειάσιν 
ἴθμαθ᾽ ὁμοῖαι (1]. ε΄. γγ8.), οὐ περιστε- 

338. πολυδέσμου εἶπέ τε μῦθον] καί 

ραὶ γενόμεναι, ἀλλ᾽ ὁμοῖαι τοῖς ἴθμασι 
τῶν περιστερῶν εἰς τὸ στρατόπεδον ἔρ- 
χονται. ἴθματα δὲ οὐκ ἔστιν ἴχνια ἀλλ᾽ 
ὁρμήματα καὶ πτήσεις ἀπὸ τοῦ ἰέναι καὶ 
ἀπὸ τοῦ ἴθι, ἰθμός" καὶ γὰρ καὶ τὴν εἴσ- 
οδον ἰθμὴν (5οΓ. εἰσιθμὴν, ζ΄. 264.) 
καλεῖ. Τὸ δὲ ποτὴν, ἵν ἦ κατὰ τὴν 
πτῆσιν καὶ τὴν ὁρμήν. ἀπαλλασσομένη 
μέντοι εἴκασται τῇ αἰθυίᾳ, ὡς καὶ ᾿Αθη- 
νᾷ, ἴὌρνις δ᾽ ὡς ἀνόπαια, διέπτατο, καὶ, 
Φήνῃ εἰδομένη. Αἴθυια δὲ εἶδος ὀρνέου 
θαλασσίου. ἘΦ. Αἰθυίῃ δ᾽ εἰκυῖα ποτὴν 
ἀνεδύσατο λίμνης) Σὺν τῷ ν γραπτέον, 
ἵν᾽ ἢ πτῆσιν ὡς (ργῸ ὡς 80Γ. καὶ, τυ 5ι1- 
ΡΓᾺ) τὴν ὁρμήν. ἀπαλλασσομένη δὲ 
θαλασσίου. δυο, Ποτὴν ἢ ποτῇ, τὴν 
πτῆσιν, τῇ πτῆσει. νυϊρ. Γράφεται 
καὶ ποτὴν, πτῆσιν. ἄμεινον δὲ χωρὶς τοῦ 
ν ἐν δοτικῇὴ (Πιιοιδαιθ ῬΟΗΒ. οχ 
Ηλ1].). δύναται δὲ καὶ τοῦτο ὑπὸ τὴν 
συγκοπὴν εἶναι καὶ ἀπὸ τοῦ πετῶ γεγενῆ- 
σθαι ὡς νέμω νομή, στρέφω στροφή, σκέ- 
πω σκοπή (ὈᾺ]. σκεπή ΒῈΡΓΆΒΟΥΙΡΙΟ ὁ.) 
Ῥα]. ῷ. ᾿Ανεδύσατο λίμνης] Πῶς τὸ 
τεταραγμένον πέλαγος λίμνην φησί; ὅτι 
πρὸς τιμὴν τῆς θεοῦ πρὸς τὸ παρὸν ἐγα- 
ληνίασε. Ῥαϊ. ῷ. 342. Ἔρξαι] Πρᾶ- 
ξον. ἀπαρέμφατον ἀντὶ προστακτικοῦ. 
νυρ. ᾿Απινύσσειν)] Μωραίνειν, ἀπὸ 
τοῦ πινυτός ὁ φρόνιμος. πινυέω (Βου. - ίω 
νοὶ -ὕσσω) ῥῆμα, καὶ μετὰ τοῦ στερη- 

ἀ Ομ Βοαπι ν τηθιηογοῦ ΒΟ ΠΟ] αβίοβ, οἵ πιοχ ἐν δέ τισι ταπζατ αἀἰοαΐ, ποῖ ἐν τοῖς λδι- 
σοῖς, αἸΧΟΥΪ5 Γαΐβδο του ἴδηι οἴϊαπι βου ρίαγαμι ἐσεδύσατο. 
σθα,, ουϊ ραριαῦ ἩΠΠὰ ποσῇ, ἤδη ὑποδύεσθα, ροϊογαῖ. 

Ετ βᾶμῃδ ἄδθὰ ἤδῆὰο ἀναδύε- 
Αὰ ἰρσίταυν ἐπιδύεσθαι ΤΠ ΘΥΡΌΓΙΙΠΙ 

πιούιηχ 1]Πτιπ 5᾽ ΡΠ Ἰ Ποαθαΐ αἰιὸ ἀἀνοϊαποβ δαπαμπι αἰϊριιπΐ οἵ Ἰππαϊδπὶ οἱ ΒΕΌΤΎΜ. 

- 



τας ΟΔΥΣΣΕΙΑΣ Ε. 443--ς.ι.,60. 1.18. Υ. 

εἵματα τῶῦτ᾽ ἀποδὺς, σχεδίην ἀνέμοισι φέρεσθαι 

κάλλιπ᾽" ἀτὰρ χείρεσσι νέων ἐπιμαίεο νόστου 

γαίης Φαιήκων, ὅθι τοι μοι ἐστὶν ἀλύξαι. 
τή δὲ τόδε κρήδεμνον ὑ ὑπὸ στέρνοιο τάνυσσαι 

ἄμβροτον" οὐδὲν τοι παβέειν δέος, οὐδ᾽ ἀπολέσθαι. 
αὐτὰρ ἐπὴν χείρεσσιν ἐφάψεαι ἡ ἡπείροιο, 

ὧν ἀποδυσάμενος βαλέειν εἰς οἴνοπα πόντον, 

πολλὸν ἀπ᾽ ἠπείρου, αὐτὸς δ᾽ ἀπὸ γόσφι τραπέσθαι. 

Ὡς ἄρ φ φωνήσασα, θεὼ κρήδεμνον ἔδωκεν" 

αὐτὴ δ᾽ αν ἐς πόντον ἐδύσωτο κυμιωίνοντω, 

αἰθυΐη εἰκυϊον" μέλαν δέ ἑ κυμώ κώλυψφν. 

αὐτὰρ ὁ μερμήριξε πολύτλας διος ᾿Οδυσσεὺς, 
ὀχθήσας δ᾽ ἄρα εἰπε πρὸς ὃν μεγαλήτορα θυμόν' 

Ὥ μοι ἐγῶ, μῆτις μοι ὑφαίνησιν δόλον ἄλλον 

345 

350 

380 

ἀθανάτων, ὅ ὅτε μὲ σχεδίης ἀποβήναι ἀνώγει. 

ἀλλὰ μάλ᾽ 

γαῖαν ἐγὼν 
ἀλλὰ μάλ᾽ 

4423. Γείματα. 

οὔτω πείσομ᾽" ἐπεὶ εκὼὰς ὀφθωλμῖσι 

ἰδόμην, ὅθι. μοι φώτο φύξιμον εἰ εἰνῶ!. 

ὧδ᾽ ἔρζω, δοκέει δέ μοι εἰνω! ὠριστον' 3260 

4406. ὑπὸ στέρνοιο τάνυσσαι] ὑποστέρνοό τανύδαι Ἡ. τάνυσ- 

σονΐν. 240. βοίνοπα. 453. κῦμα κάλυψεν) κῦμ ἐκάλυψεν Η. 10. βει- 
κυΐα. ἔῥε. 354. δῖδο.  ἈΦ855. βεῖπε βεβόν. 456. ἄλλον] αὖτε Ἡ. ὟΥ, 
357. ὅτε] ὃ, τε οὗ μΓῸ ἰῃζοιργθῖ. βυρταὰ διὸ Η, 4.58, ξεκάς. 
Ριδόμην. 26ο. Ρέρξω. 

τικοῦ α, ἀπινύσσω τὸ μωραίνω. Β.. Ἐ. 
4406. Τὴ δὲ τόδε κρήδεμινον] Τὸ μὲν ἵνα 
ἀξιόπιστος ὃ λόγος γένηται ἐπὶ τοσοῦτον 

διανηχομένου τοῦ ᾿Οδυσσέως. τὸ δὲ πρὸς 
., ἀσφάλειαν αὐτῷ ἔμελλεν, ὥσπερ σύμ.- 

βολον τῆς θείας βοηθείας. Ω. Ῥα]. Στέρ- 
νοισι 5, διχῶς αἱ ᾿Αριστάρχειαι. ῬαΪ. 
ΗΔ]. Τὸ δὲ, τάνυσαι (5810), ἀπαρέμ.- 
φατον διὰ τὸ βαλέειν. Ῥὰ]. 440. ἊΨ 
ἀπολυσάμενος (ἴζὰ τη τοχίμ οἵ 1η Ἰοιη- 
πηδῖ6}} Μακρὸν ἀπὸ τῆς γῆς, ἵνα μὴ τὸ 
κῦμα ἐκβράσῃ αὐτὸ εἰς τὴν γῆν. ῬαΪ. 
Βαλέειν] Πάλιν τοῖς ἀπαρεμφάτοις ἀντὶ 

λέγει διότι (50Υ. 

δὲ ὅτι) ῥίπτων τὸ ἱμάτιον ἀποστραφῇ 
(Ω. ἀπογράφων.) Ραὶ. Ὁ, 450. Πολ- 

προστακτικῶν χρῆται. 

6 [ῃ (οχία αὐιηδηπο οΟ4. ἃ ΤΠ Δ}}1 Ῥυΐππᾶ στέρνοιο. 
ΓΝΟΘΙΗΡΟ ΑαἸβίορ δ η05 ΟΟρΡΙΌ ΡΓῸ ὅς σέ ΠΟ} ΡΓῸ ὁπότε. 

ιἷδ ἀρρατοῖ, ρίῸ πραίτο ὅ,τε, αυοά 5ἰ0 ρτῸ διό σε 1". ὁ. δι᾿ ὅ,σε ἢ. 6, διό, 

350. ἐγὼ 

λὸν ἀπ᾽ ἠπείρου] Ἵνα μὴ τὸ κῦμα ἐκ- 
βράσῃ αὐτὸ εἰς τὴν γῆν. Β. Θ. 352: 
ΑΨ] Γρ. καὶ, αἶψα. Ηδγ1, Ρα]. 354. 
Αὐτὰρ ὁ μερμήριζε] Οἱ μὲν δειλοὶ καὶ τὰ 
εὐηθέστατα προσίενται ὑπὸ φιλοψυχίας. 
ὁ δὲ χαίρειν ἐάσας τὰς ὑποθήκας τῆς 
θεᾶς τῷ ἑαυτοῦ λόγῳ προσέχει, πείρᾳ 
μαθὼν ἐκ τῶν ἔμπροσθεν συμπτωμά-: 
τῶν καὶ τὰ φιλανθρωπότατα (Μβαϊο!. 
τὴν -ηταὶὴ ὑποπτεύειν. Ῥα]. ὦ. 457: 
Ὅτε με] Γρ. ὕ,τε με, 5:ρο βουρία 

ο 5011 νοοῦσι] ὅ Ἰηςοτργθία θη διὸν 
Ῥα]. 561ιο]. Χωρίζει ᾿Αριστοφάνης διὰ 
τὸ ὅτε ΗΔ]. Ῥα]. 458, ᾿Αλλὰ 
μάν οὔπω πείσομ᾽ (Μ6α[ο].) νεὶ. 
46ο. Ὧδ᾽ ἔρξω (Ρα].}] Οὐκ εἰς 

ΒυΤΊΜ. 
ΡΟ. [π|ηλ0, αἴ οΧχ 8118- 

ΒΟΤΊΜ, 



ππν. ΟΔΥΣΣΕΙΑΣ Ε; .36:---3}77. 928 
' ὀφρ᾽ ἂν μέν κεν δούρωτ᾽ ἐν Ὡρμεονίησιν ἀρήρη, 
᾿τόφρ᾽ αὐτοῦ μενέω καὶ τλήσομαι ἄλγεω πάσχων' 
αὐτὰρ ἐπὴν δή μοι σχεδίην διὰ κύμα τινάξη, 
γήξομ᾽" ἐπεὶ οὐ μέν τι πάρα προνοήσωι ἄμεινον. 

Ἕως ὃ ταῦθ᾽ ὥρμιωινε κατὼ φρένω καὶ κατὰ θυμὸν, 46ς 
ὦρσε δ᾽ ἐπὶ μέγα κῦμα Ποσειδάων ἐνοσίχθων, 
᾿ δεινόν ἤν; ὠργωλέον τε, κατηρεφές" ἥλωσε δ᾽ αὐτόν. 
ὡς δ᾽ ἄνεμος ζαὴς ἠΐων θημῶνα τινάξη 
᾿καρφαλέων, τὰ μὲν ἄρ τε διεσκέδασ᾽ ἄλλυδις ἄλλη: "" ὡς τῆς δούρατα μακρὼ διεσκέδασ᾽" αὐτὼρ ᾿Οδυσσεὺς 
ἀμφ᾽ ἑνὶ δούρωτι βαῖνε, κέληθ᾽ ὡς ἵππον ἐλωύγων" 
εἵματα δ᾽ ἐξαπέδυνε, τά οἱ πόρε δῖα Καλυψώ. 
᾿αὐτίκω δὲ κρήδεμινον ὑπὸ στέρνοιο τάνυστεν" 
αὐτὸς δὲ πρηνὴς ἁλὶ κάππεσε, χεῖρε πετάσσας, 
νηχέμενωι μεμαώς" ἴδε δὲ κρείων ᾿Ενοσίχβθων, 
κινήσας δὲ κάρη ποτὶ ὃν μυθήσωτο θυμόν" 

Οὕτω γὺν κακὼ πολλὼ παθὼν ὠλόω κατὰ πόντον, 

379 

846τ. ὄφρ᾽ ἂν μῶ ὕφρω μέν Ἡ. 10. ὡρμονίῃσινἽ ρμονιῆσι Ηἷο οἵ ΒΌρΓα 
448. Η. 264. τι] τοι Η. 265. καὶ κατὰ θυμὸν] δῖος Ὀδυσσεὺς Ψ, 
3268. “τινάξῃ] τινάξέ, Ἡ. ΑΡΟΠΟηϊ5 ἴῃ Ιμοχίοο ν. ἤϊα μαθοῖ τινάξει 
ῬΟΗΒ " σι 372. βείματα. [οι. δῖξα. Σ 373. στέρνοιο τάνυσσεν] στέρνοιο 

375. Είδε. 476. δὲ] ῥα Η. δ. βόν. 
ἅπαντα καταφρονεῖ τῆς ὑποθήκης, ἀλλ᾽ 

σ' 

τάνυσεν Ἡ. 

“ -Ὁ Ἁ - ρος καλεῖ. οὕτως γοῦν καὶ τὰς ἐλάφους εἰς δευτέραν ἐλπίδα αὐτῷ χρήσασθαι 
τῷ κρηδέμνῳ. , 464. ᾿Αναστρε- 
πτέον τὴν πάρα. δηλοῖ γὰρ τὸ πάρ- 
ἐστιν. ΡᾺ]. 5467. Κατηρεφές] “Ὑψηλὸς 
ὥστε σκεπάσαι αὐτόν. Ῥα]. Β. Ὅρα 
δὴ πῶς ἑαυτῷ ἐπαγωνίζεται ἐν τῇ 
ἐπαγγελίᾳ ὁ ποιητής. ἄνω γὰρ εἰπὼν, 
ἔλασεν μέγα κῦμα κατάκρης (ϑ8ϊς Ρα]., 
πὶ οἱ δὐήϊι, ἤγουν ὀλοκλήρως), νῦν 
κατηρεφὲς τὸ κῦμα εἶπε, οἱονεὶ τὸ κατα- 

ἄζον αὐτοῦ τὴν κεφαλήν. Ῥα]. Ω. 
68. Ὡς δ᾽ ἄνεμος ζαὴς ἠΐων] Ὀξυτόνως 

᾿ὸ ζαής. Β. Ῥα]. Ἤϊα δὲ τὰ ἄχυρα 
ταρὰ τὸ πανταχόθεν ἰέναι διὰ τὴν ἀσθέ- 
"εἰαν. 13, ῬᾺ]. ᾿Αχύρων, παρὰ τὸ ἰέναι 
ταχέως τὸ ἄχυρον. δηλοῖ δὲ καὶ τὰ βρώ- 
κῶτα καὶ ἐφόδια. Ψυρ. Ἤϊων θημῶνα]) 
ἄντα κοινῶς τὰ σιτία τινῶν, ἤϊα Ὅμη- 

εἴρηκεν. Αἴτε καθ᾽ ὕλην Θώων πορδαλίων 
(ΡᾺ]. παρδαλίων) τε λύκων τ᾽ ἤϊα πέ- 
λονται (1]. ν΄, 103.). καὶ τὰ ἄχυρα δὲ 
σιτία ζώων τινῶν εἴη. Ὁ, 5360. Καρ- 
φαλέων (πηὰ]6 : τοίδγθηιη αὐ ἤϊων)} 
Παρὰ τὸ ἰέναι καὶ φέρεσθαι ταχέως. ΒΒ. 
ἝἙ κάτερον τῷ ἐπιθέτῳ ἐπέτεινεν. ῬᾺ]. 
ΟΠ} βρη τΓοἰαΐο δα] γθυθυτ ἐσκέ- 
δασε ; 864] βρθοίαϊ Βοπυτη μος Ξοῖιο- 
ἔλαπὶ δ Θρ᾿ΠΠ δία καρφαλέων εἴ μακρά. 
371. Κέληθ᾽ ὡς ἵππον ἐλαύνων] Οἶδε μὲν 
ὁ ποιητὴς τὸν κέλητα, οὐκ εἰσάγει δὲ τοὺς 
ἥρωας αὐτῷ χρωμένους, εἰ μὴ ἐξ ἀνάγκης 
ἐν τῇ Δολωνείᾳ τὸν Διομήδην. ῬᾺ]. Ο, 
Ἐπ᾿ Ῥα]. χυϊάθην ργαθ Ὠλἶδϑᾶ Β]οββὰᾶ: 
μονοκάβαλλον. 80]. Ὑα]ν. Ὡς κέ- 
λης, ὅ ἐστιν ὁ ἄζευκτος ἵππος. ᾽ν. 
᾿Αλόω] Διαίρεσίς ἐστι τοῦ ἀλῶ, διὸ βα- 



224. ΟΔΥΣΣΕΙΑΣ Ε. 4γ8---ο-380. 118. ΥΧ. 

5. νϑ 3 ᾿Ξ, ΄ ͵7 

εἰσόκεν ἀνβρώποισι διοτρεφέεσσι μ᾽ γείης" 
Ε ᾽ Ὧν “7 5 ϑι, ὦ 7, 

ὠλλ᾽ οὐδ᾽ ὥς σε ἔολπώ ὀνόσσεσθαι κωκοτήτος. 
ἣὧ 357 7 ε7 ε“ 

Ἃς ἄρω φωνήσας ἵμασεν καλλίτριχως Ἱππους" 380 

ἵκετο δ᾽ εἰς Αἰγὰς, ὅθι οἱ κλυτὰ δώματ᾽ ἔασιν. 

Αὐτὼρ ᾿Αθηναΐη, κούρη Δὼς, ὥλλ᾽ ἐνόησεν" 

ἤτοι τῶν ἄλλων ἀνέμων κατέδησε κελεύθους, 

παύσασθωι δ᾽ ἐκέλευσε καὶ εὐνηθηνωι ὡπωντώς" 

Ὅρσε δ᾽ ἐπὶ ὺν Βορέην, πρὸ δὲ κύ ᾿ ἕαξζ ὦρσε δ᾽ ἐπὶ κρωιπνὸν Βορέην, πρὸ ὑματ᾽ ξαζεν, 485 
“,͵ « 7 "ἃ 

εως ὁγε Φοιήκεσσι φιλήρετμοισι μιήγειῆ 
Ν ᾽ Ν 7 Ν ἣν ] Χ 

διογενὴς Οδυσεὺς, θάνατον καὶ κηρῶς ἀλύξας. 
“, 7 Υ͂ 7 ὌΝΈΩ ᾿ “»Μ 

Ενθω δύω νύκτας, δύο δ᾽ ἥμωτω, κύμωτι πήγῳ 
7 ὡς νὰ τὸ ζΖ Ζ7 9. 3») 

πλάζετο" πολλὰὼ δέ οἱ κρωδίη προτιόσσετ ὄλεθρον. 

ἈΠῸ: Εέξολπα. 58:. Γοῖ. 

θους] κέλευθα δχ ΘΙ η4. 8564 ἀηύαμπᾶ Η. 
488. δ᾽ τ᾽ Η., οχ δπηθηά. Υ. νής. 

458. Διο- 

τρεφέεσσι Γράφεται, Φαιήκεσσιϑ. Β. 
2479. ᾿Αλλ᾽ οὐδ᾽ ὥς σε ἔολπα] Πάλιν 
ἄλλων δεινῶν ὑποβάλλει προσδοκίαν κινῶν 

ρυτόνως ἀνωγνωστέον. ῬαΪ. 

(Β. Ω. πρ. ὑπ. ἀνακινῶν) ἀγῶνα τῷ 
ἀκροατῇ. Ῥαϊ. ΒΒ. ΟΩ. 

- -“ ΚΝ. Ν ΄ 
Διχῶς νοεῖται, ἢ ὀνόσσεσθαι καὶ μέμψασ- 

᾿Ονόσσεσθαι] 

θαί σε τῆς κακότητος ἤτοι τῆς ταλαι- 
πωρίας, ἧς ἔπαθες. ἢ ὀνόσσεσθαι καὶ ἀπό- 

νασθαί σε, ἤτοι ὠφεληθῆναί σε τῆς κακό- 
τητος τῆς σῆς ἕνεκα, ἤτοι τῆς κακουργίας, 

ὅτι ἐφόνευσας τὸν ἐμὸν υἱόν. Β. ᾿᾽ἜἘκ- 
φυγεῖν ἢ ἐξευτελίζειν τὴν κάκωσιν. Εἰ. 
481. Αἰγάς] Τόπος, ἐξ οὗ καὶ Αἰγαῖον 

, πέλαγος. Β. 
δὲ γῆσον πρὸ τῆς Εὐβοίας ἱερὸν (510) 
Ποσειδῶνος. Ε;. Ψα]ρ. Αἰγὴ, νῆσος ἢ 

πέραν Ἑὐβοίας ἱερὸν (510) Ποσειδῶνος, 

ἥτις νῦν ἐπεκλύσθη. οἱ δὲ, πλησίον Σα- 

μοθράκης. ῬΑ]. 4383. ᾿Ανέμων κατέδησε 
κελεύθου] Κατέπαυσε τὰς πνοάς. ἘΣ. 

485. Πρὸ δὲ κύματ᾽ ἔαξεν Ἷ Τῶν ἄλ- 
λων ἀνέμων δηλονότι. Ῥα]. Κατέαξε τὰ 
τῶν ἄλλων κύματα. ἐπιφέρει γὰρ, με- 

Αἰγαὶ πόλις ᾿Αχαΐας. οἱ 

482. κούρη] θυγάτηρ Η. 482. κελεύ- 

485. ἔξαξεν. 487. διβογε- 

480. ῥοι. 

γάλου ὑπὸ κύματος ἀρθείς. δ α]ρ. Καὶ 
πῶς κύματι κωφῷ (ΒΒ. Ω. πηγῷ) ἐπλά- 
ζετο; δῆλον οὖν ὅτι τὰ τῶν ἄλλων ἀνέ- 
μὼν κύματα ἔπαυσε μόνον δὲ βοῤῥᾶν ἀφ- 
ἧκε πνεῖν. Ῥα]. Β. Θ. Τινὲς δὲ μετα- 
γράφουσι, πρὸς (516) δὲ κύματ᾽ ἔαγεν.- 
Ῥα], Τοῦτο δοκεῖ μάχεσθαι τῷ ἐπιφε- 
ρομένῳ, ἔνθα δύο νύκτας δίο δ᾽ ἤματα κύ- 
μάτι πηγῷ πλάζετο. λύοιτο δ᾽ ἂν ἐκ τῆς 
λέξεως, τὰ γὰρ πρότερά φησι κύματα 
κατέαξε τὰ ἐκ τῶν ἄλλων ἀνέμων, μόνον 
δὲ τὸν βορέαν εἴασε πνεῖν. τινὲς δὲ μετα- 
γράφουσι, πρὸς δὲ κύματος ἔαγεν. ΕἸ. 
486. Τὸ ἕως ἀντὶ τοῦ ἵνα, ὡς καὶ ἀλλα- 

χοῦ, Εἵως χυτλώσαιτο σὺν ἀμφιπόλοισι 
γυναιξί (ζ΄. 8ο.). Τινὲς δὲ γράφουσιν, 

ὅπως Φαιήκεσσιν. Ρα]. "5. Ω. ΗΔ]. 

488. Κύματι πηγῷ] Οἱ μὲν γλωσσο- 
γράφοι μέλανι καὶ ἰσχυρῷ (Εἰ. Ω. δά. 
ψυχρῷ, ἀδιαλύτῳ). τινὲς δὲ γαληναίῳ. 
κρεῖσσον δὲ εὐπαγεῖ, εὐτραφεῖ καὶ εὐμε- 

γέθει. Ψ]ρ. ῬᾺ]. ΕΣ). Ω. (Ὠ18ἱ ρ]οβδο- 
σΤΆΡὮΙ ἴῃ 8010 Ψ ]ο. ποιηϊηδη δι), 
480. Προτιόσσετ᾽ ὄλεθρον] Προεμαν- 

ἐ Απΐ δϑί νᾶγ. Ἰθοῖ. ριὸ ἀνθρώποισι, ἃιιῖ, αποα γοΥΙΒἰ 1115, φ]ο588 δα ἀνθρ. διοτρ. (Οἵ, 
τοί. δὰ «΄.261ι. ΒΌΤΊΤΜ. 

" γῇσον, νῆσος. 
ἱ ΟἿ, 5610]. 4 20ς. ΒΟΌΤΊΤΜ. 

Βῖ5, ορί που, βου θη αι πὶ νησίον. ΒΌΤΤΜ. 



118. ν. 

' 

; 

Ν 
"Καὶ 

302. εἴσξιδε. 303. προβιδών. 

10. φανείη) φανήῃ ὙΥ. 206. ῥοι. 
Τοννπ]οίδη! δὰ 1]. λ΄. κτς. ΡΟΒ 5. 

τεύετο, προέβλεπε. Β. ᾿Ἐπιστροφὴν 
ἐποίει καὶ ἔβλεπε. Ἐ. Ἔν ὀφθαλμοῖς 
καὶ φανερῶς ἑώρα τὴν ἑαυτοῦ ἀπώλειαν. 
Ρα]. Ω. νυ]ρ. Πλάζετο] Ὁ μὲν ᾿Αρί- 
σταρχος τὸ πλάζετο, Αἰολικῶς ἐκτείνων 
τὸ ὦ, ἐπὶ τοῦ ἐπλήσσετο λαμβάνει. 
ἔνιοι δὲ ἐπὶ τοῦ ἐπλανᾶτο. Ῥα]. Ο. 
ΟἹ. δὲ γαλήνη ἔπλετο] Γαλήνη ἀνέ- 
ὧν οὐ κύματος. ἐπάγει οὖν μεγάλου ὑπὸ 
ἤματος ἀρθείς. πολλάκις δὲ μετὰ τὴν 

ὧν ἀνέμων λῆξιν, τὸ ἐνδόσιμον τοῦ 
πνεύματος ἔτι ἐπεγείρει κύματα. Β. Ἐ!. 
ΟῬὰη]. Ἡ γαλήνη οὖν οὐ τῶν κυμά- 
τῶν ἦν, ἀλλὰ τῶν ἀνέμων. πολλάκις δὲ 

αὐσαμένων τῶν ἀνέμων μένει τὸ πέλα- 
γὸς κύματι κωφῷ κυλινδούμενον. ὦ. Ἢ 
δὲ, Αὐϊβίασομυβ. ΡΟΉ 5. οχ Ηδῖὶ. 
303. Ἔν τῇ ᾿Αριστοφάνους καὶ ᾿Αρειανοῦ 
(Ῥιανοῦ), ἐπὶ κύματος. Ηδ1]. 5404. 
Ὡς δ᾽ ὅταν ἀσπάσιος] Κάλλιστα παρα- 
δείγματα παρὰ γονέων χρηστῶς ἐκτίθε- 
ται ὃ ποιητὴς παιδεύων, πῶς ἔχειν πρὸς 
γονέας δίκαιον' καὶ, Δώει μὰν ἔτι φασὶ 

ΒΎΟΣ, 1. 

9 ὦ δ 7) “ 3ω. 7 ΄ φι ἡ 

ἀλλ᾽ ὅτε δὴ τρίτον ἡμῶρ εὐπλόκωμος τέλεσ᾽ ἠὼς, 
7 ᾽ ἜΝ. ΓΝ 7 3 

καὶ τότ᾽ ἔπειτ᾽ ἄνεμος μὲν ἐπαύσατο, δὲ γωλήνη 
“} « »Ψ Ν 3 -»" ἔπλετο νηνεμίη" ὁ δ᾽ ἄρα σχεδὸν εἴσιδε γαῖαν, 
» γ “ἮΝ ἘΠῚ Ὰ 7 5 7 ὀξὺ μώλω προϊδὼν, μεγώλου υπὸ κύματος ὠρθείς. 
«ς "ὦ 5 7) 

ὡς δ᾽ ὅτων ἀσπάσιος βίοτος πωίδεσσι φανείη 
Ν δὰ ᾽ 7 "“ δ Π 

πῶτρος, ος ἐν νουσω κείτῶι Κρώτερ ὠὡλγεὼ πάσχων, 205 
Ν 2 ιν ΄ 4 

δηρὸν τηκόμενος, στυγερὸς δὲ οἱ ἔχρωε δαΐμων, 

ΟΔΥΣΣΕΙΑΣ Ε. 309ο---τ-4οι. ΘΝ 

390 

Ψ δ᾽ "7 Ζ 6 Ν ΄ 3} Η οσπάσιον ὁ ὡρῶ τὸν Ὑε ὕεοι κωκότητος ἐλυσῶν 
Ἴ δο 9 Ν Φ΄.2 -»" ε) ὡς Ὀδυση ἀσπαστὸν εείσατο γαῖα καὶ ὕλη" 

᾿ ἂν ΕῚ Ἂ ᾽ ᾽ “» νήχε δ᾽, ἐπειγόμενος ποσὶν ἠπείρου ἐπιβηνωι" 
5 3 ἢ ͵Ζ » “»"Ἅ «“ ΄ ΄ αλλ ὁτὲ τόσσον ὠπῆν, ὅσσον τε γέγωνε βοήσας. 

δὲ 3 “» "7 Ν Ψ' 6 ΄ . ἡ θουπον Φκουσε ποτὶ σπιλώθεσσι θωλώσσής 

4οο 

304. ἀσπάσιος] ἀσπασΐως ἰοχΐ, 564 
᾿ἀσπάσιος 50}10]. Ἰάθηπαιι8 ᾿ϊΓΘ γα 5 ρου πηροβιῖο τοχίαὶ βἰσηϊβοαπε Η. ΡΟΉ 5. 

3207. ἀσπάσιον] ἀσπασίως 5600]. ΜΙ. 

408. ἐξείσατο. 

Μενοίτιον, Ζώει δ᾽ Αἰακίδης Πηλεὺς μετὰ 
Μυρμιδόνεσσι, Τῶν καὶ μάλ᾽ ἀμφοτέρων 
ἀκαχοίμεθα (1]. π΄. 14.). Ῥα]. Ω. Οὐ 
μόνον πρὸς τὴν χαρὰν καὶ τὸ ἀνέλπιστον 
ἡ παραβολὴ ἀλλὰ καὶ τὸ χρόνιον τῶν 
πρόσθεν δεινῶν. Ῥᾳ]. 2406. Ἔχραε] 
Μετὰ βλάβης ἐπέσκηψε, ἐπῆλθεν, ἢ ἐπ- 
εβάρησεν. Ῥαϊ. ψαὶρ. 307. ᾿Ασπάσιον 
δ᾽ ἄρα τόν γε] ᾿Ασπασίως θέλοντα. ἐκεῖ- 

νον. Β. 308. ᾿Ασπαστὸν ἐείσατο γαῖα] 
Παρὰ Καλυψοῖ μὲν διατρίβων ᾿Ιθάκην 
ποθεῖ, ἐν θαλάττῃ δ' ὧν οὐχ ὅπως πόλιν 

ἀλλ᾽ αὐτὸ μόνον (ΜΘαΙο]. αὐτὴν μόνην) 
τὴν ξηρὰν οὐσίαν. Ῥαϊ. ὦ. 40ο. Γέ- 
γωνε βοήσας) Ὅστις γεγωνὼς ἐβόησε. 
τὸ δὲ ἐγεγώνει ἀντὶ τοῦ εἰς ἀκοὰς ἐγέ- 

νγετὸ βοήσας τις. Β. Ὥστε ἐξακουστὸν 

γενέσθαι βοήσαντά τινά. Ἐ;. Ψ ]σ. Γέ- 
γῶωνε. ἐγνώσθη, ἠκούσθη. Ῥα]. 401. 
Ὅτι πᾶσι καλῶς ἐδόκει ἔχειν τὰ πεπο- 
νημένα Ὀδυσσεῖ. ἕτερα ὑπεκκαύματα 
καὶ φιλοτιμίας ἀρχὴν κενῆς ἐξεῦρεν ὁ 

ποιητὴς ἐπαγωνιζόμενος ἑαυτόν. ῬαὶΪ. 

Κι Βουῖθο Ὅτι, οἵ ρυποίαπι ἀοϊο πηΐο ἵσερα. ΒΌΤΤΜ. 

8 



Φ20 ΟΔΥΣΣΕΙΑΣ Ε. 402---4ο7. 118. Υ. 

ῥόχθει γὰρ μέγα κῦμα ποτὶ ξερὸν ἡ ἡπείροιο 

δεινὸν ε ἐρευγόμενον" εἴλυτο δὲ πάνθ᾽ ὡλὺς ἄχνη" 

οὐ γὰρ ἐσων λιμένες νηῶν ὄχοι, οὐδ᾽ ε ἐπιωγαὶ, 

ἀλλ᾽ ἀκταὶ προβλῆτες ἔ ἔσαν, σπιλάδες τε, πάγοι τε. 495 
καὶ τότ᾽ Ὀδυσσῆος λύτο γούνατω καὶ φίλον ἥτορ, 
ὀχβήσως δ᾽ ἄρω εἶπε πρὸς ὃν μεγωλήτορω θυμόν" " 

4092. ῬτῸ γὰρ Ββαθοηΐ δὲ ΑΡΟΙ]ΟΠτ5 ἴῃ Ιμοχῖοο οἵ ΕἸ ΥπιΟ]Οριιβ Ρ. 705, 
20. οὗ 516 4110ὲὶ οἰταῦιιπι νἹα], Ὠ151 [}4}|ογ. ΡΟῚ 8. 
407. ξεῖπε βεβόν. 

402. 'Ῥόχθει γὰρ μέγα κῦμα] Τὴν πρὸς 
τὰς πέτρας ἀντίκρουσιν τοῦ κύματος διὰ 

οὐ γὰρ ἐκ- 
" 3..0 5» “-“3ὦ2ἃ 5 3... ἊΨ 5 

χείτωι ἐπ κοὐκ, ἀλλ᾽ ἐστιν ΟΥΧΙς 

βαθὴς ἡ ἐκβολὴ, ὥστε προσπελάζον τὸ 
κῦμα τοιοῦτόν τινα ἀποτελεῖν ἦχον διὰ 
τῶν πετρῶν. Ρα]. Ω. Ποιὸν ἦχον ἐπ- 

ετέλει. τῶν δὲ πεποιημένων ἡ λέξις. τραχὺ 
Ἀ Ν Ἁ ᾿ Ν Ἂν ΤΗ͂Ν τὴν ὁ ἡ γὰρ τὸ ρ, τὸ θ, τὸ χ. Τὸ δὲ ἄχνη ἀπὸ 

τοῦ α στερητικοῦ μορίου καὶ τοῦ ἔχω, 
ΓΜ, οἾς « Ν . 3 7ὔ ἀέχνη καὶ ἄχνη. Ε. Ποτὶ ξερὸν ἠπεί- 

᾽ν Ά Ἁ ων Ὁ ΠΝ ᾿, Χ ρθι0] Πρὸς τὸ ξερὸν τῆς γῆς. λέγει δὲ τὸ 
πετρῶδες τῆς ἀκτῆς. νι ρ. Ἐερόν. συ- 

στολὴ τοῦ ἡ εἰς ε. Ἐ!.. 403. ᾿Αλὸς 

ἄχνη] Τῷ λεπτομερεστάτῳ τοῦ ἀφροῦ 
τῆς ἁλὸς πάντα ἐκεκάλυπτο, ἢ τῇ ἀκα- 

θαρσίᾳ. Ῥα]. Ψα]ρ. 404. Νηῶν ὀχοί 
Οἱ συνέχοντες τὰς ναῦς. ἢ ἐφ᾽ ὧν ὀχοῦν- 
ται καὶ ἀναπαύονται αἱ νῆες. α]ρ. 

- Ψ ΄ 

τοῦ ῥήματος παρεστήσατο. 

, ΝΌΝ -»" 5 ΕἸ - Ν -“ . Διὰ τὸ ὀχεῖσθαι ἐν αὐτοῖς τὰς ναῦς. ἢ 
“ -“᾿ 

οἱ ἔχοντες καὶ φυλάσσοντες τὰς ναῦς. 
,ὔ , 7ὔ Ρὰ]. Τὰ. ᾿Ἐπιωγαί] Τόποι σκέπην ἀνέ- 

“ Ν ΄ ᾿ 
μὼν ἔχοντες, παρὰ τὴν ἰωήν (Μ6αΙοΙ. 

δ οἷχ Ν Δ. Ὁ 2 -7ὦἀ ͵ τὸ ἰὼ) καὶ τὸ ἄγνυσθαι, ἔνθα κλῶνταί 
ἍἋ , 7 - τὰ κύματα ἢ ὃ ἄνεμος (Ῥα]. ἔνθα κλᾶ- 

ε ᾺὉΝὩ Ἁ Ἁ ει ΒΟΥ } ται ὃ ἄνεμος) διὰ τὸ μὴ εὑρίσκειν δίοδον. 
ΒΩ Ρα]. Ἐς. Οἱ ἀνέμου σκέπην ἔχοντες 

, οἰ. φ. ὦ Ν 2 Ὲ -“ ᾿] 
τόποι" ἢ αἱ ἐξοχαὶ καὶ οἱ πλατεῖς αἰγιω- 

[7 ,ὕ 

λοί. ν]ρ. Καταδύσεις. διενηνόχασι 
Ν -“ ΄ . , 9. ΨΩ, 

δὲ τῶν λιμένων, ὅτι τόπο; εἰσὶν ἀλίμενες 
»: ΄ Ν . Ν ᾿ς “" ἐξέ μὲν, δυνάμενοι δὲ διὰ τὴν ἀπὸ τῶν ἀνέ- 

͵ -“ Ἁ μὼν σκέπην δέξασθαι νῆας. γίνεται δὲ 
- ἈΝ “ 

ἀπὸ τοῦ ἰωὴ ἡ κραυγὴ καὶ ἡ πνοὴ καὶ τοῦ 
ΕΣ “,ω "4 - 

ἄγω τὸ κλῶ, ἐν ἡ κλῶνται τὰ κύματα. 
Ν -"Ὁ᾽ Ἐν, Τῶι διενηνόχασιν αἷ ἐπιωγαὶ τῶν 

403. βείλυτο. 

λιμένων ; φημὶ οὖν ὅτι ἰωὴν τὴν πνοὴν 
λέγει, ὥς που εἴρηκεν, Ἔξ ἀνέμοιο πολυ- 

πλάγκτοιο (Ῥα]. πολυπλάτοιο) ἰωῆς (11. 
λ΄. 308.) ποιήσας ἐκ τοῦ αὔειν (Βαϊ. 
ἄειν) ὃ σημαίνει τὸ πνεῖν. ὅθεν ἐπειδὴ 
καὶ ἀντὶ τοῦ φωνεῖν καταχρηστικῶς. εἶπεν. 

Αὖε δ᾽ ἑταίρους (1. γ΄. 46:. )ρ,} ἰὸς καὶ 
τὴν φωνὴν κέκληκε. Τὸν δ᾽ αἶψα παρὰ 
φρένας ἤλυθ᾽ ἰωὴ (11. κ΄. 139.), καὶ τὲ 
ἤῦσε παρὰ τὸ ἄειν. καὶ μεταφορικῶς, 
Λεύσω δὴ παρὰ νηυσὶ πυρὸς δηΐοιο ἰωή; 
(1. π΄. 1.27.). κυρίως (Δ 6αἸο]. πόθεν) 
οὖν τῆς πνοῆς ἰωῆς οὔσης, ἐκ ταύτης καὶ 
τοῦ ἄγνυσθαι τοῦ σημαίνοντος τὸ κλᾶσθαι 

εἴρηται Βορέω ἐπιωγὴ (Οά. ξ΄. 533. υἢ 
οϑί ὑπ᾽ ἰωγῇ), ὕπου ἄγνυτωι ἡ πνοὴ τοῖ 
βορέου. ἐπιωγαὶ οὖν ῥηθήσονται τόποι ἀλί- 
μενες μὲν, δυνάμενοι δὲ διὰ τὴν ἐκ τῶ; 
ἀνέμων σκέπην δέξασθαι νῆας. ῬαΪ. Ὁ, 
405. ᾿Αλλ᾽ ἀκταὶ προβλῆτες] Πέτραι ἃ, 

ἐν αἰγιαλῷ πεπηγμέναι ἐν ὕψει (δρβοῖαι 
Βοος δὰ πάγους). ΒΕ. λλλως. Προβε- 
βλημῶώναι καὶ ἐξέχουσαι τῆς θαλάσ 
λεπιδωταὶ πέτραι ὀξυβελεῖς, τὰ λεγόμι , 

βράχη. ἘΣ, Οἱ προνενευκότες εἰς θάλασ- 
σαν πετρώδεις πόποι. Ῥα]. Αἱ προβ 
βλημέναι τῆς θωλάσσης πέτραι. ἀκταὶ, 
ἐξοχαί. Ψυ]ρ. Σπιλάδες αἱ διεσ' 
σμέναι (νυ. 1η58. καὶ κεκοιλωμέν, 
πέτραι ὑπὸ τῆς συνεχοῦς πλήξεως τι 

κυμάτων. Ῥαϊ. Ἐ.. Ω. Ψυ]ρ. ἐπεὶ λᾷν 
γοειδεῖς τινες οὖσαι. ῬΑ]. Οἱ δὲ, ὅ' 

πέτραι. ἘΣ, Πάγοι] Αἱ εἰς ὕψος διήκου- 
σαι πέτραι, ἢ πετρώδεις ἐξοχαί. ῷ. Οἱ 
ὀξεῖς τόποι, αἱ πετρώδεις ἐξοχαί. ἢ ὀξεῖαι 



ΕΊΒ, Ρν. 

408, ἀελπέα] ἀελπτέα ὙΥ. 
Οὗ Β:Π0Γἃ γρ. ἐπέρασα Η. 

πέτραι, ἢ εἰς ὕψος ἀνέχουσαι πέτραι. 
ἀνατεταωμιένοι τόποι. ψυ]ρ. 409. ᾽Ετέ- 
ἐσσα] Γρ. ἐπέρασσα. ῬᾺ]. 4το. 
Πρὸ πολλοῦ τὸ δεινὸν σκοπεῖ, οὐχ ἅμα 
τῷ πλησιάσαι. Ῥα]. 

ὧν 

,ὔ 

Αὐτὸς ἐστιν ἕαυ- 

μαινόμενον. Ῥα]. Β. Εἰ, Ψ]ρ. 413. 
γχιβαθής] Ἢ ἐγγὺς τῆς γῆς βάθος 

χουσα. Ῥαὶ. νυ. 415. Αφ᾽ ἐτέρας 
ἰρχῆς ἀναγνωστέον, μάλα γὰρ αὐτοῦ 
ἣν εὐλάβειαν κομματικῶς λεγόμενον 
ἀρίστησι. ῬᾺ]. Λίθακι ποτὶ πέτρῃ] 

Ῥμηνεύεται πρὸς τῇ τραχείᾳ πέτρᾳ. 
᾽Ὰ]. Πέτρᾳ λιθώθει ὅ ἐστι τὸ αὐτό. 
), Τῇ μικροὺς λίθους ἐχούσῃ ἐξέχοντας, 
ὀυτέστι τῇ τρωχείᾳ πέτρῳ, ὑποπεπτω- 
ἱᾳ τῇ θαλάσσῃ. Ἐ. 417. Ἐἰ δὲ κ᾽ 

ΟΔΥΣΣΕΙΑΣ ΕἸ. 408----422. 

10. ἀξελπέα. Ειδέσθαι. 
ἐπέρασσα ἴῃ ἰθχί. οἴ ἐτέλεσσα Ργον, .. . 410. ἔκ- 

σις οὔπη] ἔκβασις δ᾽ οὔπη 564 5ἷηο δ᾽ ἴῃ πηᾶγο. ΗΠ. 

ΦΩ͂ 

Ὥ μοι, ἐπειδὴ γαϊαν ἀελπέω δῶκεν ἰδέσθαι 
Ζεὺς, καὶ δὴ τόδε λαΐτμω διωτμήζας ἐπέρησω, 
ἔκβωσις οὔπη φαίνεθ᾽ ἁλὸς πολιδὶο θύρω ζ:" 
ἔκτοσθεν μὲν γὰρ πάγοι ὀξέες, ἀμφὶ δὲ κῦμα 
βέβρυχεν ῥόθιον, λισσὴ δ᾽ ὠνοδέδρομε πέτρη᾽ 
ἀγχιβαθὴς δὲ θώλωσσωα, καὶ οὔπως ἐστὶ πόδεσσι 
στήμενωι ἀμῴοτέροισι, καὶ ἐκφυγέειν κωκότητα᾽ 
μήπως “ ἐκβαίνοντα βάλη λίθωκι ποτὶ πέτρη 
κῦμα μέγ᾽ ἁρπάξαν, μελέη δέ μοι ἔσσετωι ὁρμή. 
εἰ δέ κ᾽ ἔτι προτέρω παρανήξομιωι, ἥν που εφεύρω 
ἠϊόνως τε παρωπλήγας, λιμένας τε θαλάσσης, 
δείδω, μή μ΄ ἐξαῦτις ἀνωρπάξασω θύελλα 
πόντον ἐπ᾽ ἰχθυόεντα φέρη, βαωρέω στενάχοντα" 
ἢ ἔτι μοι καὶ κῆτος ἐπισσεύη μέγω δαίμων 
εξ ὡλὺς, οἷά τε πολλὼ τρέφει κλυτὸς ᾿Αμφιτρίτη᾽ 

410 

415 

420 

4009. ἐπέρησα] ἐτέλεσσα, 

411. Ομ γὰρ Η. 

ΒΕ 7 ᾽ Ἀ - »Μ ΒΕ ετι προτέρω] ᾿Αντὶ τοῦ, εἴ που ἔμπροσθεν. 
Ν Ν ε , ΕῚ .“} καὶ περισσὸς ὁ κέ. Ῥαϊ. 418. ᾿ϊόνας 

δὰ . δ ἃ 7 ἊἋ » τε παραπλῆγας] Τὰς μὴ ῥαδίως ἢ οὐ 
σφοδρῶς πλησσομένας ὑπὸ τῶν κυμάτων, 
διὰ τὸ μὴ ἀντιδιαιρεῖν τῷ κύματι. ἃ τὰς μὴ ρεῖν τῷ κύματι. ἢ 
μὴ κατὰ τὸ ἐναντίον, ἀλλ᾽ ἐκ πλαγίου 
πλησσομένας. ἘΣ. Ω,. Ῥα]. Τοὺς ἐκ 
πλαγίου καὶ οὐχὶ ἀντικρὺ παραπλησσο- 
μένους λιμένας, ἐπιθετικῶς. Να]ρ. Βατη. 
6. Μ58. ροϑβὶ ἀντικρὺ Ἰηβοτῖξ : ἢ ὁμα- 
λοὺς τόπους. τινὲς δὲ τοὺς ἀπὸ κυμάτων 

421. Ἢ ἔτι μοι] Διὰ γὰρ τὴν 
τοῦ θεοῦ ἐπήρειαν πάντα δεινὰ προσδοκᾷ. 
Ραᾳ]. Ὁ. 422. ᾿Αρίσταρχος γράφει, 
εἰν ὧλὶ ἅτε πολλά], Ηδι]. Κλυτὸς 
᾿Αμφιτρίτη] Ὡς τὸ, Κλυτὸς ἹἽἹπποδάμεια, 
ἀντὶ τοῦ κλυτή. Ἐ. ᾿Απὸ τῆς δαίμονος 
ἡ θάλασσα. Ἐ,. νυ]. ᾿Αμφιτρίτη, ἡ 

, 75 « ᾿ ΙΑ Ἀ Ἀ μεγάλη θάλασσα. ἡ δὲ διπλὴ πρὸς τὸ 
“ . λῳ ᾽ , δὰ , Ε] σχήμα" καὶ ὅτι ἐν θαλάττῃ ὧν λέγει ἐξ, 

᾿ Βογίαξβο νο]υὶξ εἰνώλιον ἅτε. ΡΟᾺΒ. Νοὴ Ραΐο : 568 εἰν ἁλὶ, οἷά τε-ττο, ΝΙπλϊγα τη θβαγὰ 1}}} νἱάοαΐωγ ρυδοροβιεϊο ἔξ. ΨἹά. τπιοχ. 

σϑ2 

ΒΌΤΤΥΜ. 
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οἶδα, γάρ, ὥς μοι ὀδώσδυσται κλυτὸς ᾿Εννοσίγαιος. 
Ἕως ὃ ταῦθ᾽ ὥρμαινε κατὼ φρένα. καὶ κατὰ θυμὸν, 

τόφρα δέ μὲν μέγα κύμω φέρε τρηχεῖαν ἐπ᾿ ἀκτήν. 435. 
ἔν ἀπὸ ῥινός τε δρύφθη, σύν τ᾽ ὀστέ ὠράχβη, 

εἰ μὴ ἐπὶ φρεσὶ θηκε θεὼ γλαυκώπις ᾿Αθήνη: 

ἀμφοτέρησι δὲ χερσὶν ἐπεσσύμενος λάβε πέτρης, 

ταν. ἔχετο στενάχων, είως μέγω κύμῳ παρηλθε. 

καὶ τὸ μὲν ὦ ως ὑπάλυξε' παλιῤῥόθιον δέ μ" αὔτις 430 
πλήξεν ε ἐπεσσύμενον, τήλου δέ μιν ἔμβαλε πόντῳ. 

ὡς, δ᾽ ὅτε πουλύποδος, θαλάμης ἐξελκομένοιο, 

πρὸς κοτυληδονόφιν πυκιναὶ λάϊγγες ἔχονται" 

ὡς τοῦ πρὸς πέτρησι θρασειάων ὁ ἀπὸ χειρῶν 

423. βοῖδα. 436. ἔνθ᾽ ἀπὸ ῥινός τε δρύφθη) ἔνθα κ᾽ ἀπὸ δινούς τ᾽ ἐδρύφθη 
ἃ ἴὴ. ΡὈΓ. 564 ἔνθ᾽ ἀπὸ εχ τάϑιτὰ Η. ΡΟΙΒ. ἔνθα κ᾽ ἀπὸ ῥινοὺς δρύφθη, σὺν δ᾽ 

". 430. τὸ μὲν] τό τε Ν. 

ἡ διά πο Ῥα], Ὁ. ᾿Αμφιτρίτη λέγεται 
ἡ θάλασσα. ἀδελφὰ γάρ εἰσι τὰ στοι- 
χεῖα ὁ Ποσειδῶν, ὁ Ζεὺς, καὶ ὁ Πλούτων. 

τῷ μὲν Διὶ ἔλαχεν ἣ τρίτη μοίρα ἤγουν 
τὰ οὐράνια, τῷ δὲ Ποσειδῶν, ὡσαύτως ἢ 

θάλασσα, τῷ δὲ Πλούτων, ὡσαύτως ἢ 
τρίτη ἤγουν τὰ καταχθόνια. ἢ γῆ δέ 
ἐστι καὶ τῶν τριῶν. . Κλυτὸς ᾿Αμφι- 
τρίτη. Πῶς οὖν ἀλλαχοῦ φησι, Κῆτος 

ἃ μυρία βόσκει ἀγάστονος ᾿Αμφιτρίτη ; 
(μ΄. 97.) ἀλλὰ τὸ μὲν ἐπὶ τοῦ ὕδατος, 
τὸ δὲ ἐπὶ τοῦ στοιχείου. Ῥα]. ὦ. 4223. 
᾿Οὐώδυσται) Τὸ θέμα ὀδύω ὡς τανύω, 

ὦδυσται καὶ Αττικῶς ὀδώδυσται. Ῥαὶ. Β. 

4206. Δρύφθη)] ᾿Απεδρύφθη, ἀπεξύσθη. 
ἀπὸ τοῦ δέρας δρύπτω. Β. ᾿Εμφατικῶς 
διέτεμε τὰς λέξεις. ῬᾺ]. 430. Ὥς] 
Τινὲς περιέσπασαν τὸ ὥς, ἵνα σημαίνη τὸ 

ὅμως. ῬΑ]. Β. ἔνιοι δὲ ὦξυναν. ῬαΪ. 

Παλιῤῥόθιον] Παλινόρμητον, εἰς τοὐπίσω 
φερόμενον, ἐκ τοῦ ἀντικρὺ ῥέοντος. ΨῸ]ρ'. 

Παλινορμήτως ὑποστρέψαν τὸ κῦμα πά- 
λιν ἀπήνεγκεν αὐτὸν ἀπὸ τοῦ αἰγιαλοῦ εἰς 

τὸ πέλαγος. Ῥαϊ. Β.. 431. Ἔπεσσύ- 

μενον] ὋὉ Ἰξίων, ἀπεσσύμενον (μυο. 
ΡΟΙΒ. εχ Η1].) καὶ μᾶλλον τὸ πατ 

λιῤῥόθιον. Ῥα]. 432. Ὡς δ᾽ ὅτε πολύ- 
ποδὸς (8510) Ὥσπερ οἱ πολύποδες ἀπό- 

σπώμενοι τῶν πετρῶν ἀντιλαμβάνεσθαι, 
εἰώθασι ταῖς κοτυληδύσι καρτερῶς, οὕτως 
ἀντείχετο ταῖς χερσὶ καὶ προσεπεφύκει. ὁ 
᾽Οδυσσεὺς, ὥστε καὶ ὶ ἀποξέσαι αὐτοῦ μέ- 

ρος τι τοῦ δέρματος, καὶ προσείχετο τῇ 
πέτρᾳ. Εἰ. Ὡς δ᾽ ὅτε πολύποδος (510)}} 
Οὐκ ἔξωθεν ἡ εἰκὼν, ἀλλ᾽ ἐκ τῶν ἐνύδρων 
(Ω. ἐνύγρων). δύσριγον δὲ ὃν τὸ ζῶον, 
ἀντέχεται τῆς πέτρας θερμοῖνων αὐτὴν 

καὶ ἀντιθερμιωινόμιενον ὑπ᾽ αὐτῆς. αἱ, 

Ω. Τοῦ ὀκτάποδος. εἶδος δὲ ἰχθύος ὃ 

ὀκτάπους. δυο. 433. Πρὸς κοτυληδι. 

νόφιν] Ὥς χαλκόφιν. Λάϊγγες τὰ μιὲ- 
κρὰ λιθάριω, ἢ ἢ μικρὰ ψηφίδια. Ῥαὶ. σ 
Πρὺς ταῖς κοτυληδύσι. κοτυληδόνες δέ 

εἰσιν αἱ τοῦ πολύποδος πλεκτάναι, ἐνῶν- 

τίως δὲ προβέβληνται, Ψυὶσ, 434: 

ς τοῦ πρὸς πέτρῃσι] Σημειοῦνταί τινεξ, 

ἸῺ ῬΟΒῈ], υοα ἀυοῦθιυβ ργοχίπμηππι ν᾽ ἀθρθαΐαγ : 1ζα θηΐτη δουρί ἐξήδ, οὐπα, ΒΡΓΆ ὃ. 

Μεάῖο]. ἀαῖ ἔξοδον, ᾳιοά ποη μαροῦ απο γοξογαίαγ ἴῃ τοχΐα. ΒΌΤΤΜ. 

ἢ ΒΟΥ, ἐναντίως δὲ παραβέβληνται, 60 56πδ8ὰ 46 ΠῚ 5ΘΑΌΘΩΒ ΒΟΒΟ] πὶ ἐχροπῖί, 

ΒΌΤΤΜ. 



118. Υ. 

ῥινοὶ ἀπέδρυφθεν, τὸν δὲ μέγα κύμα κάλυψν. 

ΟΔΥΣΣΕΙΑΣ Ε. 435---447. 429. 

, 435 
ἔνθα. κε δὴ δύστηνος ὑ ὑπερ μόρον ὥλετ᾽ Ὀδυσσεὺς, 

εἰ μὴ ἐπιφροσύνην δῶκε γλαυκώπις ᾿Αθήνη" 

κύματος ἐξαναδὺς, τώ τ᾽ ἐρεύγεται ἤπειρόνδε, 
γῆχε παρεξζ ε ες γαῖαν ὁρώμενος, εἴ που εφεύροι 

ἡϊόνας, τε παραπλήγας, λιμένας τε θωλάσσης. 449 
ἀλλ᾽ ὅτε δὴ ποτα μόϊο κατὰ στόμα κωλλιρόοιο 

ἷξε γέων, τῇ δὴ οἱ εείσωτο χῶρος ἄριστος, 

λέϊος πετράων, καὶ επὶ ἌΡΗΝ ἤν ἀνέμοιο" 

ἔγνω δὲ προρέοντω, καὶ εὔξατο ὃν κωτῷ θυμόν' 
« 7 

Κλῦθι, ἄναξ, ὃ ὁστ᾽ ἐσσί πολύλλιστον δέ σ᾽ ἐκώνω, 445 Ψ' ᾿ ͵ 7Ζ ᾽ 7 
φεύγων εκ πόντοιο Ποσειδάωνος ἐνιπάς. 
ἂν" ΄ δι ᾽ ᾿ » 

αἰδόϊος μέν τ᾽ ἐστὶ καὶ ἀθανάτοισι θεοῖσιν, 

435. κῦμα κάλυψεν] κῦμ᾽ ἐκάλυψεν ΗΟ Ν. 
437. ἐπιφροσύνην δῶκε] ἐπὶ φρεσὶ θῆκε Μ. 
439. νῆχε παρὲξ] νήχε πάρεξ ἴῃ ἰοχί. νῆξε ῥγτο ν. 1. Υ͂. 
444. [όν. 445. ὅστ᾽] ὅστις Η. 

ὅτι οὐ κατὰ πᾶν ὡμοίωται τὰ τῆς παρα- 
βολῆς. ἐκεῖ μὲν γὰρ τὸ σῶμα λίθακας 
ἀποσπᾷ, ὧδε δὲ πρὸς ταῖς πέτραις ἐνα- 

πομένει μέρος τοῦ δέρματος. ῷ. 446. 
Ὑπὲρ μόρον) Δύο εἰσὶ μέρη λόγου. ῬαΪ]. 
437. Γρ. εἰ μὴ ἐπὶ φρεσὶ (Η 1]. φρεσ- 

σὶ) θῆκε. ῬΑ]. Ηα1]. 438. Κύματος 
ἐξαναδύς] Ὃ ὀδύων (Ε ̓ Αναδύνων) ἐκ 
τοῦ κύματος, τῶν κυμάτων ἐκείνων ἅτινα 
ἀποπτύονται καὶ ἐξέρχονται εἰς τὴν 
ἤπειρον. Β. Ῥῖο τά τ᾽ ΡαᾺ]. ἴῃ ἴδχίι 
δΒιαθοὶ τό τ᾽ οἵ βιιργαβουρίιηι ὅπερ : 
οὐϊ νοοὶ αἰΐὰ τἈπηθὴ ᾿ΠΔΠ15. ἂρ- 
Ρίαχὶι: ᾿Εξέρχονται ὃ : μετὰ ἤχου προσ- 

βήγνυται. Δα ππὰυρι θη διυΐθηι : 
Ὅπερ ἐρεύγεται καὶ προσρήγνυται μετὰ 
χὸυ. 430. ,Νῆχε παρέξ] ᾿Οξύτονον τὸ 

παρέξ. μεθ᾿ ὃ βραχὺ διασταλτέον. δη- 
λοῖ τὸ παρενήχετο. Ρὰ]. Οὔτε πλησίον 
πάνυ ὅ ὅπερ δηλοῖ ἡ παρά, οὔτε πόῤῥω ὅ ὅπερ 
δηλοῖ τὸ ἐξ, Ἐ). Ἄμφω εἰς τὴν καρτε- 
ρίαν Ὀδυσσέως. ὡς νηχόμενος γὰρ τῆς 
παρατηρήσεως οὐκ ἠμέλει. Ῥη Ὁ, 

τϑς 

Ὁ ΒῚ5 ΡιῸ ἐξέρχονται 507, ἐξερεύγονται. 

1}. πολύλλιστον]) πολύλλιστον. Η. 

436. ὑπὲρ μόρον] ὑπέρμορον ὙΥ. 
438. κύματος) κύματα Υ. 

,.442.. ἔοι ἐξείσατο. 
10. βάναξ. 

440. Ἢϊόνας τε παραπλῆγας Παρα- 
πλαγιαζομένας ταῖς πληγαῖς οὐδ᾽ ἐξεναν- 
τίου πλησσομένας ὑπὸ τῶν κυμάτων τῶν 
πλαγίων. Ῥὰ]. Β. Ε΄. 441. ᾿Αλλ’ ὅτε 
δὴ ποταμοῖο) Σώσωνά φασι τοῦτον λέγε- 
σθαι τὸν ποταμόν. Ρα]. Ὁ. 443. Λεῖος 
πετράων] Ἢ ὅτι πέτρας οὐκ εἶχεν, ἢ ὅτι 
εἶχε μὲν, λείας δὲ ὅμως αὐτὰς εἶχεν. Β. 
Ω. Ραᾳ]. 444. Ἢ ἀνταπόδοσις εἰς τὸ, 
ἔγνω δὲ προρέοντα, ἵνα περιττεύῃ ὃ σύν- 
δεσμος. Ῥα]. Καὶ εὔξατο ὃν κατὰ θυ- 
μόν] Οἰκεῖον γὰρ τῷ γηχομένῳ μὴ φθέγ- 
γεσθαι, ἀλλὰ τῷ λογίσμῷ τὴν εὐχὴν ἐκ- 
φέρειν. Ραᾳ]. Β. Ο. εἶτά φησιν ὁ ποι- 
ἡτής ηὔξατο. Ῥαὶ. 145. Πολύλλιστον} 
Πολυλιτάνευτον, ἀπὸ τοῦ λιτή ἢ ΜΠ 
κλησις. Β. Ε΄. Οὕτω πολύλλιστον κατ᾽ 
αἰτιατικὴν ἀντὶ τοῦ πολυλίστως. Ῥλα]. 

Ηδ1]. 447. Αἰδοῖος μέν τ᾽ ἐστί] οἷ- 
μαι διὰ τὸν ἱκέσιον Δία ὅς ἐστι πατὴρ 
ἀνδρῶν τε θεῶν τε. Ε΄. Ὁ μέν παρέλκει. 
ὃ δὲ νοῦς, ἀνδρῶν ὅ ὅστις ἵκηται ἀλώμενος, 
αἰδοῖός ἐστι καὶ ἀθανάτοισι θεοῖσι. ῬΑ]. 

ΒΌΤΤΜ. 
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» “" « “ Ε ΄ ς ᾽ Ν - 

ἀνδρῶν ὅστις ἰκήται ἀλώμενος, ὡς καὶ εγώ γυν 

σόν τε ῥόον, σά τε γούναθ ἱκάνω, πολλὰ μογήσας. 

ὠλλ᾽ ̓ἐΜαμι ἀνωξ, ἱ ἱκέτης δὲ τοι εὔχομαι εἰνα. 

ὁ δ᾽ αὐτίκο, παῦσεν ἐξὸν ῥόον, ἔσχε δὲ κύμα" Ως φαθ᾽ 

459 

τι δέ οἱ ποίησε γωλήνην, τὸν δ᾽ ε ἐσάωσεν 

ἢ ποταμοὺ προχοάς" ὁ δ᾽ ἄρ ἄμφω γούνατ᾽ ἔχαμψε, 

χειρώς τε στιβαράς" ὡλὶ γῶρ δέδιμητο φίλον κῆρ. 
ὦδεε δὲ χρόο πάντα" θάλασσω δὲ κήκιε πολλὴ 

ὁ δ᾽ ἄπνευστος καὶ ἄναυδος ὧν στόμω τε, ῥινώς τε" 

455 

ὦ ἀν, » 7 ΄ " ς 

κεῖτ ὈΡΕΥΉΠΈΛΕΩΝ, καβμαξοα δέ μιν αἰνὸς ἵκανεν. 

ἀλλ᾽ ὅτε δή ῥ᾽ β ἄμπγυτο, καὶ ἐς φρένα θυμὸς ἀγέρθη, 

καὶ τότε δὴ κρήδεμνον. ἀπὸ ξο λῦσε θεοῖο" 

καὶ τὸ μὲν ἐς ποτωμὸν ὡλιμυρήεντω μεθηκεν" 

4.52., Γοὶ- 450. βάναξ. 451. ἕβόν. 

46ο 

455. ᾧδεε] ὦζεε ρτῸ ν.]., υἵ νἱά6- 
ταῦ, Η. [Τμοουβ δϑῦ 'ῃ Αἴμθηθο ΧΥ. ρ. 69ο. ΤΌ. αἱ πο νϑγδιυιπι παίγαπη 
ιδηάδμπι ΔΡΟΙΠΘΟΒΙΠ ΒΆΒΠΕ, 

λέγων οὕτως" γλυκύτατον δ᾽ ὦ ζεῦ βασιλείου μέρου. Υ γ μ ρ 
Ργπιο ρΡε6ά6 πηοσ. ΡΟΒΒ. 
ἄρ᾽ ἄπνευστος Ἡ. [ἄθτη, 151] φιοα ῥῆνάς μαθοῖ, ΥΥ. ῥῖνα . 

{{ῊΉῊ. 

Β;:.0. 
ἱκέτης αἰδέσιμος καὶ προσδεκτός ἐστι. 

Β. Ω. Ρα]. Ἡιῖο βόμο]ο ἴῃ Ραὶ. 
βίδι πη 80] αμρΊταγ : γραπτέον οὐκ 
ἐσσί: αὐυοά ἀδϑαπιρία ρΡιοεάθηϊθ 
γΟΟ6 ΘΧρΐθο : 
440. Σόν τε ῥόον σά τε γούναθ᾽ ἱκάνω] 
Μιᾷ δεήσει καὶ τὴν φύσιν τοῦ ῥεύματος 
καὶ τὸ σῶμα συνέπλεξεν. Ρα]. Ο. 451. 

Παῦσεν ἑὸν ῥόον, ἔσχε δὲ κῦμα} Μιᾷ δε- 
ήσει (80Γ. θελήσει) τὸ ἴδιον κῦμα καὶ 
τὸν ἴδιον ῥοὺν ἐπέσχεν. ὦ. 45 3: Ἐς 
ποταμοῦ προχοάς] ᾿Αντὶ ἀντωνυμίας τὸ 
ὄνομα. οὐ γὰρ εἶπεν εἰς τὰς ἑαυτοῦ προ- 
χοάς. ἡ διπλὴ οὖν παράκειται πρὸς τὸ 

τῆς ἑρμηνείας ἴδιον. Ῥα]. Β. Ἐς . ὋὉ 
δ᾽ ἄρ᾽ ἄμφω γούνατ᾽ ἔκαμψε) Τὰ γὰρ 

- ἀδαν “,..΄,.-Ὁ- 5» -" «“ 

νευρὰ ἄπο πολλοῦ Κρυους ακινήτουσιν. νὰ 

459. Βέο. 

Καὶ παρὰ τοῖς θεοῖς, φησίν, ὃ 

» Ἂς ,ὔ 5 5 ζ΄ 
εστι,. γβάπτεον, οὐκ εἐσσι- 

-“ -“ -“ -Ὡ 7 

γοῦν μὴ κρωτηθῶσιν αὐτῷ ταῦτα ἔκαμ.- 
ψεν. 

ΡΊ,ΕρΟ: 

Ε,. Οἱ γὰρ ἐπὶ πλέον ἐν ὑγρῷ δια- 

Ἔνιοι, ᾧδησεν ὁ ὄγκῳ. 

ΒΑΒΝΕΒ. Ἐπ. Τὸ δὲ ῴδεε χρόα, ἀνεὶ τοῦ, ἐξώγπκωτο. 

4 Ἐλ8Γ Ἰδοἴϊο Αὐήἠβίδγοιιθα, αὖ ΠΙαποΐ 6 5010]. δὰ 1]. χ΄. 475. 

Βασιλείου δὲ ω μνημονεύει Κράτης ἐν Γείτοσι» 

Οὐοττῖρο ὦζε. ΞΘΏΆΓΙΙΒ, 
456. ὑῥῖνάς τε ὃ δ᾽ ἄπνευστος] ῥίνάς θ᾽. ὃ δ᾽ 

457. δὲ οπιῖῦ- 

τρίψαντες ἀπορθοῦνται τὰ νεῦρα, καὶ δέ- 
ονται μαλάξεώς τινος εἰς τὸ καταπεσεῖν. 

Ῥα]. ῷ. 454. “Αλὶ γὰρ δέδμητο] Τῇ 
θαλάσσῃ καταπεπονημένος ἤν. Ψυΐρ. 
455. ̓ Ὦδεε7 Εἰ μὲν ἄνευ τοῦ ι, ὦζεν, εἶ 
δὲ σὺν τῷ ι, φδήκει. Ῥα]. Η 41]. Ἔνιοι 
ὠδῆς ἐν ὄγκῳ, Ὑυ]ρ. Κήκιε] ᾿Απὸ 
τοῦ κίω τὸ παραγίνομαι. ἀνηκοντίζετο 
πολλὴ καὶ ἐβρώμει, ἀφ᾽ οὗ καὶ καπνός. 
Β. 457. ᾿Ολιγηπελέων] ᾿Ολίγον ἔχων 
τοῦ πέλειν ῬΑ]. Β.. Εἰ. ἤγουν ὀλιγοψυχῶν, 
Β. Ε΄. ὋὉ δὲ λόγος, ὡς ὀλιγοδρανέων. 

ῬΑ, ν 458, Ἔμπνυτο, διὰ τοῦ ε8, 
Ηδ1]. 459. Καὶ τότε δὴ κρήδεμνο»" 
Ἔν πρώτοις μέμνητωι τῶν ἐντολῶν τῆς 

εὐεργέτιδος. Ραᾳ!. ῷ. Ζηνόδοτος, ἀπὸ ἕο, 
ἡ κοινὴ, ἀπὸ ἕθεν. Ῥαὶ. ΗΔ]. 46ο. 
᾿Αλιμυρηέντα Τὸν τῇ “λὶ ὁμοῦ ῥέοντα, 
ἤγουν ἀναμεμιγμένον τῇ θαλάσσῃ. ἢ τὸν 
εἰς ἅλα μυρόμιενον. Ε. ᾿Ἐπιθετικῶς τὸν 

Μιάοίαγ δυο πὶ 5.0 νόοσθ ἔνιο, γαγία ᾿ϑοΐΐο ἰδίθιθ: 
ΒΌΤΤΜ. 

ΡΟΆΚΞΒ. 



1180. ν. 

εξ ὀλιγηπελίης, 

464. Γεῖπε ξεβόν. 
Ἀρο!]]οη. ἈΠοά. ΤΨ. ται, 

εἰς τὴν θάλασσαν ἐρευγόμενον, τουτέστιν 
εἰς θάλασσαν ῥέοντα. Ῥα]. Ο. 46ι. 
Κατάρῥόον (ἢ. 6, κατ᾽ ἂρ ῥόον) διὰ τοῦ 
ἑτέρου ρ. ῬΔ]. 463. Σχίνῳ ὑπεκλίνθη) 
Τῇ λεγομένῃ βρούλῳ ὑπέπεσε. ἘΙ. 465. 
Τί νύ μοι μήκιστα γένηται] Ὅ,τι. πλέον 
μοι τούτων γενήσεται; ΒΒ. Τὸ τέλειον 
τί μοι τούτων γενήσεται ; ῬᾺΙ. 466. 
Δυσκηδέα νύκτα] Δυσφρόντιστον, κακὰς 
φροντίδας ἐμποιοῦσαν. ἀμφότερα δὲ 
ἄπορα τοῦ (801. τὸ) κοιμηθῆναι, διὰ τὸ 
κρύος, καὶ τὸ πόῤῥω ἀπιέναι, διὰ τὰ θηρία. 
“ΙΒ. Ο. ᾿Αρίσταρχος, φυλάσσω 
(μος, ΡΟΉ 5. οχ Η81].), ἐν παρατάσει, 
καὶ πρὸς ὑπακούει τὸ ἐμαυτόν. τὸ ἑξῆς, 
μή με δαμάσῃ. Ῥα]. 467. Στίβη τε] 
Ἢ ἑωθινὴ ψύχρα τ, ἡ πάχνη ἀπὸ τοῦ 
στιβάζεσθαι. Β. 1) ἐξ αἰθρίας κρύος 
γενόμενον μάλιστα παρὰ τοὺς πόδας καὶ 
τὰς χεΐρας ἅμα ἡμέρᾳ, ὅπερ ἔνιοι λέγουσ, 
μάλην". Ε. Τὸ ἑωθινὸν ψύχος (ὈΡᾺ]. 
Ἡ ἑωθινὴ ψύχρα), ἡ πάχνη. τῶν ἅπαξ 
δὲ εἰρημένων ἡ λέξις. Ο. ῬᾺ]. Ἢ πά- 

κατὰ ἀντίφρασιν, ἢ τὸ ἑωθινὸν ψῦ- 
χος. ψυ]ρ: Θῆλυς ἐέρση)] Ἢ τρόφιμος 
ῥόσος. τρόφιμον γὰρ τὸ θῆλυ. οὐκ εἶπε 

Ἢ τὰ Νὶς οἱ ἴῃ ΡᾺὶ. (νἱά, πιοχ) : 
ἀδατ τι πὶ {ἶδδο ΡΙ ΔΩ 6 τιΐ ἡ θέρμοη. 
76. υοὶ. Εξ οοπῇ, βιιθεϊαηείνατα ἡ ἔχθρα. 

ΟΔΥΣΣΕΊΑΣ Ε. 46:----471. 

"ῬΙῸ μώλην ΤΟροπομ τι μάλκην τηοῃδηΐο , (ἃ. ΒοΒποίάοιο. 

4291 

ὧν δ᾽ ἔφερεν μέγα κύμω κατῶὼ ῥόον" αἶγα δ᾽ ἄρ᾽ νὼ 
δέξατο χερσὶ φίλησιν" ὁ δ᾽ ἐκ ποταμοῖο λιασθεὶς 
σιχοίνω ὑπεκλίνθη, κύσε δὲ ζείδωρον ἄρουραν" 
ὀχθήσας δ᾽ ἄρα εἶπε πρὸς ὃν μεγωλήτορο, θυμόν" 

μοι ἐγὼ, τί πάθω; τί νύ μοι μήκιστω γένηται; ᾽ ΄ ΙΝ . ᾿Ν “ᾳ 7 » εἰ ἡμεν κ εν ποτώβεῳ δυσκηδέα θπζα φυλάξω, 
μή μ' ἀμυδις στίβη τε κακὴ καὶ 

405 

θῆλυς ἐέρσή, 

δαμάση κεκωφηότω θυμόν" 
αὔρη δ᾽ ἐκ ποταμοῦ ψυχρὴ πνέει ἠῶθι πρό. 

» .“ ᾽ ]᾿ς 5» ἊΝ Ἂ) Ζ .«“ εἰ δέ κεν ἐς κλιτὺν ἀναβὰς καὶ ϑάσκιον ὕλην 
θάμνοις ἐν πυκινοῖσι κατωδραβῶ, εἴ με μεθείη 

470 

46. δ᾽ ἐκ] γὰρ ρτο ν. ]. Η. ΡτῸ πνέει 50}0]. «α 
πέλει, 586 πνέει βοτναΐ ϑιάδθν. ἄγχαυρος. ῬΟΒ 5. 

δὲ θήλεια. Β. Ο. Ῥᾳ]. ἀλλὰ θῆλυς ἀρσε- 
γικῶς, ὡς ποιητικώτερον. εἰ γὰρ καὶ ἀρ- 
σενικῶς λέγεται ὃ θῆλυς, ἀλλ᾽ ἔχει τὸ 
σημαινόμενον θῆλυ, Β. Ω. Ἡ πάχνη 
ἡ θάλλουσα ἐκ τοῦ πυκνοῦσθαι. εἰ γὰρ 
μὴ πυκνωθῇ ἡ ἀναθυμίασις ἐκ τοῦ ὕδατος 
καὶ ἐκ τοῦ κρύους, πάγος ἄλλος (8οΓ. ἄλ- 
λως) οὐ πήγνυται. Ἐ.. Θῆλυς] θάλ- 
λουσα. ἊἘέρση] δρόσος. νυν. 468. 
Κεκαφηότα θυμόν] ᾿Ἐκπεπνευκότα" κά- 
πὸς γὰρ τὸ πνεῦμα. Ἐ). 469. Αὔρη γὰρ, 
νΆΓ. ἰθοῖ, ἰὴ τηαυσίηθ Ηαη]. ΡΟΉ 5. 
Γΐρῃ ἴῃ ῬΑ]. αδὶ φολ εξ οἰπὶ ]6η}- 
Ἰηδῖθ 8680} δά 4γο. ἰΐὰ Αὔρη γὰρ 
κλιτύν. Ψυχρὴ πνέει] ᾿Εντεῦθεν παρίσ- 
ταται ὅτι καὶ ἀνέμων φύσιν ἀκριβῶς 
κατενόησεν Ὅμηρος, ὧν ἡ γένεσις ἐκ τῶν 
ὑγρῶν ἐστι. τοῦ μὲν γὰρ ὕδατος ἡ μετα- 
βολὴ εἰς ἀέρα γίνεται. ὁ δ᾽ ἄνεμός ἐστιν 
ἀὴρ ῥέων. Ἐ;. 470. Ἔς κλιτὺν ἀναβάς] 
Τὴν ὑψηλὴν πρόβασιν (γυ]ρ. πρόσβα- 
σιν) τοῦ ὄρους (Πα. Νὰ ]ρ.), τὴν ἀκρώ- 
βειαν, ἢ τὴν ἀπόκλισιν. Ἐ. Ο. Ρ]. 
ΙῺ “τηδῖς. Ηδι]. οἰϊαϊαν κλίτην. 
ΡΟΙΒ. 4γι. Θάμνοι.] Ἔκ τοῦ θα- 

-" ᾿ Ἁ ᾿ κ Β μινοὸῦ τὸ συχνὸν γίνεται θάμνος. Β. 

αὖ νϊἀραίαν ἡ ψύχρα, εἰς ΡᾶΙΟχυ ίοηθ, Ξ θ5ίδ ἶνο 
δυθδίδιξίντιπι ἡ ψύχρα σου Βυμγαΐιπι νά δα Α͂ 

ΒΙΠΤΤΜ. 

ΒΌΤΤΜ. 



2892 ΟΔΥΣΣΕΙΑΣ Ε. 4η2----484. 118. Υ. 

«" Ν » Ν ΄ “ 3. “ἰῶ 

βέγος. και κάματος, Ὑλυκερος δ μι υὑπνος ἐπέλθη, 
7 ͵΄, “ Ν ΄ 

δείδω, μή θήρεσσιν ἐλῶωρ και κυρμῶ γενωμῶι. 
ἉᾺ 57) ε Ἂν» 

ἐν “" 

Ὡς ἀρῶ οἱ φρονέοντι δοώσσωτο κέρδιον εἰν οὐ" 
Ὁ. ἀ4, Ψ " ε, Ν Ν ς “Ὁ 

βη ῥὶ ἴμεν εἰς ὑλήν᾽ τὴν δὲ σχεδὸν ὕδωτος εὑρεν 475 

ἐν περιφαινομένω" δοιοὺς δ᾽ ἄρ᾽ ὑπήλυθε θάμνους, 

ἐξομόθεν πεφυῶτας" ὁ μὲν φυλίης, ὁ δ᾽ ἐλαίης. 

τοὺς μὲν ἄρ᾽ οὔτ᾽ ἀνέμων διάει μένος ὑγρὸν ὠέντων, 

οὐδέ ποτ᾽ ἠέλιος φωέθων ἀκτῖσιν ἔβαλλεν, 
ἊΨ, νυν 537 7 ΄ Β ΩΣ 37 τ 

οὔτ᾽ ὄμβρος περάωσκε διωμπερές᾽ ὡς ὠρώ πυκνοὶ 480 

ἀλλήλοισιν ἔφυν ἐπωμοιβαδὶς" οὺς ὑπ᾽ ᾽Οδυσσεὺς 

δύσετ᾽" ἄφαρ δ᾽ εὐνὴν ἐπαμήσατο χερσὶ φίλησιν 

εὐρειον" φύλλων γὰρ ἔην χύσις ἤλιθω πολλὴ, 

ὅσσον τ᾽ ἠὲ δύω, ἡξ τρεῖς, ὄνδρως ἔρυσθαωι 

472. ἐπέλθῃ] ἐπέλθοι Ν, 

474. δῥοι. 

48:. ἔφυν] ἔφυν τ᾽ ΡΙῸ ν. Πὰν: 

γάρ “ἔην Ἡ. 

474. Δοάσσατο) Οὕτως ἔδοξεν αὐτῷ 

κέρδιον, οὕτω πῶς, ὡς κατιὼν ὃ λόγος δη- 

λώσει, βὴ ῥ᾽ ἴμεν ἐς ὕλην. Β' ἼΩ Ῥαϊ. 

παῖΐο νϑύϑιΐ ἀβουιρίαμπῃ : τὸ καθ᾽ ἑαυ- 

τό. 475. Βὴ δ ἴμεν] Γράφεται, βὴ δ᾽ 

ἔμεν. Ἐ. 476. Περιφαινομένῳ] Περι- 

ὁρωμένῳ, περὶ ὃν τόπον οὐκ ἔστιν ὕλη, ἀλ- 

λὰ μόνον θάμνος. τὸ δὲ περὶ αὐτὸν ψι- 

λόν. α]ρ. 477: Ἔξ ὁμόθεν  πεφυῶ- 

τας] Ἔν τοῖς ὑπομνήμασι, γεγαῶτας 

(μὰς. ΡΟΙΒ. εχ Ηα1].). Τὸ δὲ 

σχῆμα ἀντίπτωσις, ἵν᾽ ἢ. τὸν μὲν φυλίης, 

τὸν δ᾽ ἐλαίης. ἢ στικτέον μετὰ τὸ πε- 

φυῶτας, ἵνα ἐν τοῖς ἑξῆς λείπῃ τὸ ἦν ῥῆ- 

μα. ὃ μὲν φυλίης ἦν ὃ δὲ ἐλαίης. Ραμ]. 

Ω. πλεονάζει, ἡ ἐξ πρόθεσις. ῬΆ]. 

Φυλίας] Εἶδος ἐλαίας, μυῤῥίνης (Ρα!. Ω. 

μυρίνης) ὕμοια φύλλα ἐχούσης. οἱ δὲ τὸ 

ἀγριέλαιον λέγουσιν. Τ.: Β᾽Ὁ, 105: 

ἐ ῬᾺ]. ἴῃ τοχῦ. οὗ ἴπ 5080]. ἐξομόθεν. 

473. δείδω] δείδια γ΄. 

475- εἰς] ἐς Υ. 566 εἰς ΡΓῸ ν. ἱ. 

482. δύσετ᾽] δύσατ᾽ . 

10. βέλωρ. 
478. ὑγρὸν] ὑγρῶν Η. 

483. γὰρ ἔην} 

Τοὺς μὲν ἄρ᾽ οὔτ᾽ ἀνέμων διάει μένος 

ὑγρὸν ἀέντων] Ἔξ οὗ ἔλαβε τὸν στίχον 

ὁ Ἡσίοδος. Ἐ;. Τοὺς μέν] ᾿Αντὶ τοῦ δή. 

ἢ συνέσταλται ἰακῶς. Ῥαϊ. ᾿Αμφίβολον" 

ὑγρὸν μένος, ἢ ὑγρὸν ἀέντων, ἀντὶ τοῦ 

ὑγρῶς ῥεόντων. τῆς ἀμφιβόλου διαστολὴ 

ἡμᾶς ἀπαλλάττει ἃ. Ῥα]. Ω. 481. 

Τὸ ἔφυν συσταλτέον 5. Ῥαϊ]. ᾿Ἑπαμοι- 

βαδίς] ᾿Απαλλακτικῶς Υ. Ῥὰ]., Ἔπι- 

πεπλεγμένοι ἐναλλάξ. Μυϊὶρ. 483. 

Φύλλων γὰρ ἔην χύσις] ᾿Εὰν ἀφ᾽ ἑτέρας 

ἀρχῆς ἀναγνῶμεν τοῖς ἑξῆς συνάπτοντες, 

ἔσται καθολικὸς ὁ λόγος, ὅτι τοσαῦτα ἦν 

τὰ φύλλα ὥστε καὶ δύο καὶ τρεῖς καλύψα- 

σθαι. ἐὰν δὲ ὡς διὰ μέσου κείμενον διορθῶ- 

μεν, ἔσται, τοσαῦτα φύλλα ἐπιβεβλημένον 

ὅσον δύο ἢ τρεῖς καλύψαι, πλεῖον τῶν ὕν- 

των δηλονότι. Ρα]. Ω. (1π ΠοΟ πᾶ ]α 

δὰ 491.). 484. ἜἜρυσθαι) Προπαρ- 

ΒΌΤΤΜ. 

α Μαῖα ἀοξοοῖαβ 5β'σηθπι πἶο ροβαϊί : πἰμπη Γαι ῬΓῸ διαστολὴ ἴρ56 ΒΑΡ6η5 διαστολῆς. 

Ναμπςο δα τῆς ἀμφιβόλου Ἰπιο]]}Πσοπάππι οβί λέξεως. 

χα ος νυ]ῦ : 5011 πὶ ὑν ὈΓΟΥ ΘΠ 6556 ὈΓ 

εἷαί. Βεοοῖο. Νίϑηι ἔφῦν ρΙῸ ἰογῦϊα ΡΙΌΓΑ] 

ἔθεν ἔβαν. Ῥτοπαπίϊαπαππι ᾿σίταν ἔφσν ἐπώμοι 
ΒΌΤΤΜ. Υ ΘοΓ, ἐσαλλακτικῶς. 

ΒΟΤΤΜ. 
οπαηἕδπᾶάλμῃ, αὖ 5018 Οδο81 ἃ τη ΘΓ 1 [.1- 

5486 τηθ πάοβιπῃ ἕογοῦ δία ἔθην, ἔβην ῬΓῸ 

βαδὶς, ῬΙαπο αἵ βέλος ἐχεπευκές. ΒυΤΊΜ. 



ΒΟΥ, 

ξξυτόνως, ἵνα σημαίνῃ παρατατικόν. ῬᾺ]. 
ι8ς. Εἰ καὶ μάλα περ χαλεπαίνοι) Ἢ 
ἦρα. ἤτοι χαλεπῶς ὑπὸ ῥίγους διατεθείη. 
8. Εἰ. Ὁ. 480. ᾿Αγροῦ ἐπ᾽ ἐσχατιῆς] 
Ἄκρως τῇ ἐπεξεργασίᾳ. οὐ γὰρ ἐν τῇ 
όλει χρεία ταύτης τῆς προνοίας. Ὁ, 
[00. Σπέρμω πυρός] Πᾶσα οὐσία μείω- 
Ἵν πάσχει. τὸ δὲ πῦρ ἐν ὅσῳ κἀν τὸ τυ- 
ἣὸν ἔχῃ, πάλιν αὔξεται. ὃ εἰδὼς πρῶτος 
ποιητὴς εἶπε, σπέρμα πυρός. καὶ τὸ 

πέρμα γὰρ ἐξ ἐλαχίστου αὔξεται. ἔστι 

ΥΟΙ,. 1. 

ΟΔΥΣΣΕΙΑΣ Ε. 48ς----493. 

ὥρη χειμερίη, εἰ καὶ μάλα περ χωλεπαΐνοι. 
Ν᾿ ἀκ" ͵ Ε : δ χ;Σ: τήν μεν ἰδὼν γήθησε πολύτλας διος Οδυσσεύς 

3 ὦ μὴ » 7 3 ΄ ΄ ἐν ὃ ὥρὼ μεσσὴ λεκτο, χύσιν δ ἐπεχευώτο φυλλων. 
« » ῃ, Α Ν ν»ο 4. “ ὡς δ᾽ ὅτε τις δαλὸν σποδιῇ ἐνέκρυψε μελαίνη, 
" "Σ " 93 ο»-Ὁ κ 7 ὕ ὥγρου ἐπ᾿ ἐσχωτιής, ᾧ μὴ πάρω γείτονες ἄλλοι, 

΄ ΄ ε , Ε Ψ σπέρμω πυρὸς σώζων, γνώ μή ποθεν ἄλλοθεν αὔοι; 
ὰ ᾿ 

᾿, » Β΄, “ἰλὺν 7 ς ᾿Οδυσεὺς φύλλοισι κωλύψατο" τῳ δ ὡρ Αθήνη 
ΕἸ , ἃ “ ὦ 7 » γον ἐπ᾿ ὄμμασι χευ ἰνὼ μιν παύσειε τώχίστα , 

“ ς5. 5 ᾿ ὑσπονέος καμάτοιο, φίλα βλέφαρ ὠμφικωλύψας. 

486. δὲ βιδών. δῖξος. 

295 

485 

490 

δὲ ὁ τρόπος μεταφορά. πρὸς τοῦτο καὶ ὁ 
Αἰσχύλος ἀντεμηχανήσατο εἰπὼν πηγὴν 
πυρὸς ἐν Προμηθεῖ δεσμώτῃ (109.) ἐν 
οἷς φησι, νωρθηκοπλήρωτον δὲ θηρῶμαι 
πυρὸς πηγὴν κλοπαίαν. Ῥᾳ]. Β. Ε΄. Ο. 
Μεταφορικῶς τὸν σπινθῆρα τοῦ φωτὸς εἴς- 
ρήκεν. ῬᾺ]. Ω. 4090. Αὔοι] Ἐξάπτοι. 
Ρα]. Ψ]ρ. Ὁ Ἰξίων, αὔῃ. ῬΑ]. Ηατ]. 
4901. Ημυο ἴῃ ΜΕαΪο], πα] συ] αξιιηι 
80}Π0]. δ 483. 

Η ἢ 



ΤῊΣ 

ΟΥ̓ ΡΟΥ ΟΔΥΣΣΤΤΆΑΣΥ,. 

--- ....- 

Ζῆτα δὲ, Ναυσικάα κόμισ᾽ ἐν ΣΣχερίῃ ᾿Οδυσῆα. 

ΩΣ ὁ ὃ μεν ἔνθα κάθευδε πολύτλας δῖος Ὀδυσσεὺς, 

ὕπνω καὶ καμάτῳ ὠρημένος" ωὐτὰρ ᾿Αθήνη 

βη ῥ᾽ ἐς Φαιήκων ἀνδρῶν δημόν. τε πόλιν τε’ 

οἱ πρὶν μέν ποτ᾽ ἔνωιον ἐν εὐρυχόρῳ Ὑπερείη, 

ἀγχοὺ Κυκλώπων, ἀνδρῶν ὑ ὑπερηνορεόντων, 
Ὧν 

δ σφεας σινέσκοντο, βίηφι δὲ φέρτεροι ἡσαν. 

1. δῖῆβος. 

- 

“Ὑπόθεσις. ᾿Αθηνᾷ ἐπιστᾶσα ὄναρ 
“ ,ὔ 

Ναυσικάφ τῇ ᾿Αλκινόου θυγωτρὶ, κελεύει 
Γ Ν Γ᾿ “- Β΄ .Ἐὶ οὰ Ν 5 

αὐτῇ τὴν ἐσθῆτα ἐπὶ τὸν ποταμὸν ἀγα- 

γούσῃ πλύνειν, πλησίον γὰρ αὐτὴ εἶναι 
Ν ͵7 ε Ὰ Ν Ν -“ ἦὕ 

τὸν γάμον. ἡ δὲ τὸ κελευσθὲν ποιεῖ. ἐπ- 
εἰτα παίζει μετὰ τῶν θεραπαινίδων. 

ΝἈ - 

ἀκούσας δὲ αὐτῶν ᾽Οδυσσεὺς ἐξυπνίζεται, 
Ν Ν Υ̓ ' Ε] Ὁ Ν 

καὶ δεηθεὶς Ναυσικάας, ἐσθῆτα καὶ τρο- 
Ν ΕῚ βύσσον λ “ ᾿ν.. Νῷ 3 

φὴν παρ αὑτης λαβὼν, ἕπεται αὐτῇ εἰς 
- ͵] Ν τὴν πόλιν. Ῥα]. Ε. Ω. ΑΛλλως. Ναυ- 

,ὔ 

σικάα ἡ ᾿Αλκινόου θυγάτηρ ὑπὸ ὀνείρου 
τραπεῖσα, ἐπὶ τὸν ποταμὸν κάτεισι πλύ- 

γουσα τὴν ἐσθῆτα. μετὰ δὲ τὸ πλῦναι 
΄ μ “ ΦἊ ον ’ὔ -Ὁ 

παιδιά τις ὑποία εἰκὸς διὰ σφαίρας ταῖς 

κόραις γίνεται. ᾽Οδυσσεὺς δὲ θορύβου γε- 

γομένου διυπνίσθη, καὶ ἐσθῆτος τυχὼν, 
͵ὕ - -“ ΠῚ ΩΝ ε “χὰ Ν -Ὁ 

μέχρι τοὺ τῆς ᾿Αθηνᾶς ἱεροῦ, ὁ πρὸ τῆς 
, Ε1 ΄ -“ ͵ 

πόλεως ἦν, συνώδευε τῇ κόρῃ. ᾿. Θ.. 
Ψυ!ρ. 1. Κάθευδε] Ζηνόδοτος, καθεῦ- 

ἘΣ Ραϊ, ΠΗ. 
ἀρημένος] Βεβθλαμιμένος" ἤτοι συλληπτι- 

2. Ὕπνῳ καὶ καμάτῳ 

- ἈΒΑῚ » » τ 7 , κῶς. ὑπὸ μὲν γὰρ τοῦ καμάτου βέβλατ- 
το, ὑπὸ δὲ τοῦ ὕπνου οὐκέτι. (ῬΑ]. 1η8. 

- Δ 

ὁ γὰρ ὕπνος οὐ βλάπτει). ἢ κατ᾽ ἀντί- 

6 516 Πη6η 056 1 υ{{. (οα. γα Ἰθοίο δοσοπίμθπηι ἰδηΐατη 5ρθοίαῦ. 
Ι͂η ῬΔ]. οἵ Ψα]ρ. Καμαρίνων. ὕ ρ΄ ΜραῖϊοΙ. 

4. εὐρυχόρῳ εὐρυχώρω οἷ ἴῃ 56}0]. δά «. 345. Η 

φρασιν τὴν ἀγρυπνίαν ὕπνον ἔφη. ἢ ἐ 
τῷ καμάτῳ στικτέον, εἶτα ἀρημένος ὑτ 
τοῦ Ποσειδῶνος, ἴγανει βλαβεὶς καὶ παρε 

Β. Ὁ. γυ!ρ. ἢ 1 
ἀρημένος ἀντὶ τοῦ ἡρημένος καὶ νενικ 
μένος, ἀρημένος ἡρημένος, κεκρατημέ 
ἘΣ. Ω. Ῥαᾳ]. Νῦν καιρίως ἐφίσταται ὃ 

ἐπιβουλεύων ἀνῆκεν ὁ Ποσειδών. Ρὰ 
4. Βῆ ῥ᾽ ἐς Φαιήκων] Ἢ νῦν λεγο 

Κέρκυρα. ἘΣ. Δῆμον τε πόλιν τε] Δῆμι 
τὸ πλῆθος τῶν ἀνδρῶν, πόλιν αὐτὴν τὶ 
οἰκοδομήν. Β.Β. 4. Ἔναιον ἐν εὖρι 
χόρῳ Ὑ περείῃ] Οἱ μὲν τὴν ἐν Σικελι 
Καμαρῖναν " εἰνωι φασίν. οἱ δὲ ἀπὸ τι 
ὑπὲρ (Ω. Ραὶ. ὑπὸ) τὴν ἡμῖν γινωῦιᾷ 
μένην. ἄλλοι δὲ ὅτι νῆσος ἦν πρότ 

πλησίον τῆς τῶν Κυκλώπων ἊΝ 

Ἐ,. Ω. Ῥα]. ]ρ. Ἔστι δὲ καὶ κρή! 
ἐν Θεσσαλίᾳ. Β. Ε΄. Ω. Ἐὐρυχόρῳ] Ἐ 
ἢ ἔστιν εὐρὺ χορεύειν. Ε. τ. Ὕπερην 
ρεόντων] Ὕπερεχόντων τῇ ἠνορέῃ, ὅ ἐσ' 
τῇ ἀνδρίᾳ, καὶ διὰ τοῦτο ὑπερηφανῶι 
Ψψυὶρ. 6. Οἵ σφεας] ᾿Οξυτονητέον τὶ 
(510) οἱ ἄρθρον. ἐγκλιτικὸν γάρ ἐστι νἶ 

Ἄω Ὁ ,ὔ θεὶς ἢ καξέχομιονς, 

ΒΌΤΤΜ. 
ΒΌΤΤΜ. 



1.18. Υ]. 

" 

ἡ. θεοξειδής. 

ΔΡΟΙ]Ο ἶι8 γ. εἷσεν. ΡΟΗ 5. 

ὃς. 18. δὲ ομχτ|1 Η. 

σφέας. Ῥαΐ, 8. Εἶσεν δ᾽ ἐν Σχερίῃ) 
ὕξω τοῦ ν ᾿Αριστάρχειοι, οὐχ ὥς τινες, 

" Σχερίῃ. Ῥαὶϊ. ἨδΔι1]. ᾿Αρίσταρχος, 
σεν δ᾽ ἐν σχεδίῃ. Ε;. Ω.. Ὅτι Σχε- 
ὦ ὠνομάσθη (Ῥα]., ὀνόματι) ἡ τῶν 
αιάκων γῇ καὶ οὐ Κέρκυρα, καὶ ὅτι ἔξω 

ἧς καθ᾽ ἡμᾶς οἰκουμένης. Ῥὰ]. Εἰ. Ο. 
ἀνδρῶν ἀλφηστάων) Νοῦ γὰρ καὶ ἐπι- 

μης δεκτικοὶ καὶ διὰ τοῦτο ἐπινοητικοί. 
ἡ 0. ᾿Αμφὶ δὲ τεῖχος ἔλασσε] Ἤτοι 
ἐριέτεινε (Ώ.. περιετείχισε), περιέβαλεν. 
δὲ μεταφορὰ ἀπὸ τοῦ ἐλαυνομένου σι- 
ρου. ἢ ἀπὸ τοῦ ἐλάσαι, ὅ ἐστι πῆξαι 
πὶ σκάψαι. Ῥὰ]. Ψυὶρ. ῷ. Τάχιστα 
᾿ήλωσε πόλεως κατασκευὴν ἐν ἑνὶ δι- 
Ἰγέχῳ. καὶ τοὐναντίον, Ανδρας μὲν κτεί- 

τι, πόλιν δέ τε πῦρ ἀμαθύνει, Τέκνα 

ἰὸ δου ρβῖσδδο ΔῈ ρῖὸ νυ]σαίο ΔΕΝ. 

ΟΔΥΣΣΕΙΑΣ Ζ. γ-τττῖρ. 

8, ἀνδρῶν ΘΧ ΘΙη6Π4. 
 5ἷς οἰϊζαΐιν δά «΄..34.5. Ὁ ὶ ἀλφιστάων Η. εἷσεν δ᾽ ἐς σχερίην ἑκὰς ἄλλων 

10. βεκάς. 
:6, ἀθανάτῃσι] ἀθανάτοισι φαάδη πηδητι8 ἴῃ ἀθανάτῃσι σοττοχὶς Η. 

10. βεκάτερθε. 

8 
τ, ᾽ ͵ 3 Ν ἔνθεν ἀναστήσας ἄγε ΝΝαυσίθοος θεοειδὴς, 
Φ δ᾽ 2 7 94. "ς Ε] “ 2 δ εἷσεν δ᾽ ἐν Σ χερίη, ἐκῶς ἀνδρῶν λῴφηστάων" 

Ν δὲ “ " ͵ Ν δι Ζ » μφὶ θὲ τειχοὸς ἔἐλώσσε πόλει, καὶ ε εἰμύῶτο οἰκους, 
᾿ ,, "Ἢ ᾽ 3 Ά κωὶ γηοὺς ποίησε θεῶν, καὶ ἐδάσσωτ ὠρούρως. 

θ᾽ ἃ ᾿) 4 Ν Ν ᾿ “. ΄ ἀλλ᾽ ὁ μὲν ἤδὴ κηρὶ δαμεὶς "ΑἸδόσδε βεβήκει: 
᾿Αλκίνοος δὲ τότ᾽ ἤρχε, θεῶν ἄπο μήδεω εἰδώς. 

-“ ᾿ " Ν “ ν "ἅμ" ΜΝ ͵΄Ζ τοῦ μὲν ἐίβη πρὸς δώμω θεὼ γλαυκῶπις ᾿Αθήνη, 
8 5 ο ζ Ρ' 

γόστον ᾿Οδυσσηὶ μεγώλητορι μητιόωσα" 
9η δ᾽ ἴμεν ἐς θάλαμον πολυδαίδαλον, ω 
οιμιῶτ᾽, ἀθανάτησι φυὴν καὶ εἶδος ὁμοίη, 

7 ͵ Ε] Ναυσικώο, θυγάτηρ μεγαλήτορος ᾿Αλκινόοιο᾽ 
ἃς Ν " »ν ϑι 5 τῶρ δὲ δύ ὠμφίπολοι, Χαρίτων ἄπο κάλλος ἔχουσαι, 

»"“ε- ε 7 ο΄, ΄ 

ταθμυσιν ἑκώτερθε, θύραι δ᾽ ἐπέκειντο φαειναί. 

1ο 

τ " 7 

εν, κούρη 1 

Ψιάθέαν ἄλλων {556 ἃ ἢὶ. ΡΥ. 

9. βοίκους. 12. βειδῶς. 

ἰὉ. Εεῖ- 

δέ τ᾽ ἄλλοι ἄγουσι βαθυζώνους τε γυναῖ- 
κας ([]. .(. ς80. 5. 593.}" ἐν δυσὶ γὰρ 
στίχοις πόλιν διασκαπτομένην ἐδήλωσε. 
Ρα]. Ω. το. Ῥιανὸς, θεοῖς. Ηαἷ]. 

12. Θεῶν ἄπο μήδεα εἰδώς] Ἢ ἀπὸ ἀντὶ 
τῆς παρὰ, διὸ ὀξύνεται (515). Ἤδη δέ 
τι τῶν χρησίμων ὑποβάλλει ὅτι φιλοξένου 
ἀνδρὸς ἐπιτεύξεται ὁ ̓ Οδυσσεύς. Ῥᾳ]. Β. 
Ω. 15. ᾿Αναστρεπτέον τὴν ἔνι, ἔστι 
γὰρ, ἐν ᾧ. Ῥα]. 18. Πὰρ δὲ δύ᾽ ἀμφί- 
πολοι] Παρέκειντο δὲ καὶ δύο ἀμφίπολοι 
ἥτοι ἐκοιμῶντο. Β. Χαρίτων ἄπο] Ὁ- 
μοίως ἀντὶ τῆς παρά. Ῥαὶ. Προκατα- 
σκευάζει ὃ ποιητὴς τὸ, Καλαὶ δέ τε πᾶσαι 
(1οϑ.). ὅπερ οὐ δουλοπρεπῶν. σωμάτων 
ἐστὶν οἰκεῖον. Ῥαᾳ]. 19. Σταθμοῖιν] 
Σταθμοὶ λέγοντα, τὰ ἑκατέρωθεν τῶν 

“ Ἀρραγοῦ ὕδῃς ΑἸ ΡΙΌΒ55. ΒΟΥ Ρ απ ΠΟῺ ἸΠῸ ΠΟ Θ556 σουταρίδη), ΑὙἸδίΓΟ Π πὶ- 
Εοίονγι ρειΐοσοα ῬΟυΒΟΠΙ5, εἶσε δὲ 

ἀτη ἴῃ 50}|0]. δὰ ἡ, 34,5. δὶ ποβιγὶ οοαα. μα] ]ὰπὶ πα θθς ΞΟ ΒΟ] πη]. 
ὁ Ἰβιυὰ ὅτι, αιοῦ βοι ρον τοίογίον δὰ δὰ δῖσ Πα ΒΓΑ ΠΙΔΙΪΟἃ ν ΥΒΙ θ015 ΟἹ τη ἀρρίοΐα, 

ἢ τη χῖπιο, δῦ Δα ᾿ῃτΟ]]Θοἴδην γΟοο πὶ σημεεοῦντα, νοὶ σημειωτέον, ΤΠ] 8 }]6᾽ ΟΠ ΒΒ. ἢπ 
"Δ. Απλθν. αο ρδοίο βοδοϊϊαμν ρογνουτατ. Ργεοΐοτοα ᾿ος, ϑομουῦῖδηλ ὩΟἢ 6558 ἴῃ 
δ ποῖο, 815 1] ἴμι τηα]ο οοποορίο βομοὶῖο Ἰορίταν. 

Η ἢ 2 

Σ χερίῃ 6356 
ΒΟΤΊΤΜ. 

ΒΟΤΥΜ. 



φ86 ΟΔΥΣΣΕΙΑΣ Ζ. 20--.33. 118. ΥἹ. 

« ΕῚ » ΄ « ς ἴ ΕἸ »»»}8 ᾿ὕ 7 

η ὃ πρὸ ρρ ἊΣ σγνοιή ἐπέσσυτο δέμνια, Ἀουρής" 20 

στή δ᾽ ἄρ᾽ ὑπερ κεφαλῆς, καὶ μιν πρὸς μῦθον ἔειπεν, β 

εἰδομένη κούρη γαυσικλειτοῖο Δύμωαντος, 

Ἃ οἱ ὁμηλικίη μὲν ἔην, κεχάριστο δὲ θυμῷ" 

τῇ μιν ξεισωμένη προσέφη γλαυκῶπις ᾿Αθήνη: 

Ναυσικάω, τί νύ σ᾽ ὧδε μεθήμονα γείνατο μήτηρ: ὃ 25 

είματα μέν τοὶ κείτοι ἀκηδέω, σιγωλόεντα" 

΄ 

ἐγνυσνώῶϊ, 

σοὶ δὲ γάμος σχεδόν ε ἐστιν, Ἵνώ χρὴ καλαὶ μεν αὐτὴν 

τὼ δὲ τοισι παρωσχεῖν, οἱ κέ σ᾽ ἄγωνται. 

ἐκ γάρ τοι τούτων φάτις ἀνθρώπους ἀναβαίνει 
ἐσθλή; χαίρουσιν δὲ πατὴρ καὶ πότνιω μήτηρ. 30 

ὠλλ᾽ ἴομιεν πλυνέουσωι ἄμ ἤοι φαινομένηφι, 
εἴ 5. ὦ 

κοΐ τοι ἐγὼ συνέριθος ωμν εψομωι, ὀὑφρα τάχιστα 

ἐντύνεωι" ἐπεὶ οὔτοι ἔτι δὴν παρθένος ἔ ἐσσεοω " 

21. ἔξειπε.5 2422. βειδομένη. 
10. ἐξεισαμένη. 26. βείματα. 
10. βέννυσθαι. 

θυρῶν ὄρθια ξύλα τὰ ἀνέχοντα τὰς 
φλιάς. ὦ. 20. Ἡ δ᾽ ἀνέμου ὡς πνοή] 
Νοητέον παρεισδῦσαν πάλιν τὴν θεὸν Παρὰ 
κληΐδος ἱμάντα (δ΄. 8οο.). Ῥα]. Ω. 

22. Ναυσικλειτοῖο Δύμαντος)] Προπερι- 
σπωμένου τοῦ ναυσικλειτοῖο. τιγὲς δὲ, τῇ 
Ναυσικλειτοῖ, ὡς ἹΚαλυψοῖ. ἔνιοι δὲ, 

ναυσὶ κλειτοῖν, ἐν δυσὶ μέρεσι λόγου. 
ἀμείνων δὲ ἡ πρώτη, ναυσικλειτοῖο, ἐν 

τοῖς κατὰ ναυτικὴν ἔργοις ἐνδόξου. ῬαΪ. 

Ω. ς δ6. ᾿Ακηδέα] Μηδεμιᾶς φροντίδος 
ἠξιωμένα. ἢ ἄτημέλητα, ἀφρόντιστα. 

ΨΝα]ρ. Σιγαλόεντα] ᾿Απαλά (Ψαίΐρ. 
1η58. ποικίλα). γὰρ σκληρὰ 
(Ννυ!ρα. 1η5. ἀντιπίπτει καὶ) ἀντιτυπεῖ, 

τὰ δὲ ἁπαλὰ ὥσπερ σίγᾳ καὶ ἡσυχάζει. 
ΡῬαὶ]. Ὡ. Ψυ]ρ. Τὰ φύσει λαμπρὰ, τὰ 

σιγὴν ἐμποιοῦντα, ἢ τρυφερὰ μὴ ἐμποι- 
οὔντα δ᾽ οὔπω, Ἐ;. “8. Τοῖσι] ᾿Εκεί- 
γοις παρασχεῖν, ἤτοι τῷ γαμβρᾷ. τὸ 
πληθυντικὸν ἀντὶ ἑνικοῦ ᾿Αττικῶς. Β. 
ὭὩς τοιούτου ὄντος τοῦ ἔθους, τὰς νύμφας 

᾿ Ν 

τὰ μὲν 

τοῖς νυμφίοις παρέχειν ἐσθῆτας. ὦ. ΟΥ̓ 

ΒΟΤΊΤΜ. 
Γ Δοῦπον γ6Γ6 οἰπθηᾶαΐ, αἱ δ ΠλΔ Π115 ΤΩΪΠ] δϑί, 50116γ5 αἱ πὶ ἢν ΘῺΪ5. 
ε Τὴ τοχία ῬᾺ], οδί ἀνθρώπους ΒΌΡΓΔΒΟΥΙΡΌΟ σις, 

ς (οηξ. 5610]. α΄. 20. οαπὰ ποῦ. 

23. ῥοι. 

3:8» ἐξευυνι ἐντύνεο Η. 

24. ἐεισαμένη] ἐειδομένη Ἡ. Υ͂, 
ει κα ΒΑ Ξὼ»- 6... Ω 

οὗ. κέσ ἄγωνται] κ᾿ ἐσάγωνται 

10. οὔτοι] οὔτι Η. 

κέ σ᾽ ἄγωνται) Κυριαίμμμθεῦρας τὸ ἀγα 

κεῖται γὰρ ἀντὶ τοῦ ἄγωνται εἰς γυναῖκα. | 

καὶ τίθεται τὸ ῥῆμω μόνον, ὡς τὸ ἤγετο 
καὶ τὸ ἠγάγετο. νοεῖται δὲ τὸ πρόσωπον͵ 
ἔξωθεν ἀντὶ τοῦ ἤγετο ἄνδρα, ἢ ἠγάγετο, 
γυναῖκα. Ὁ. Τὰ πῆς ἀνδρικῆς ἐσθῆτας 
προοικονομεῖ, ἵνα ἐξ αὐτῶν λάβῃ τι ὃ 
Ὀδυσσεύς. ΡᾺ]. 20. Ἔκ γάρ τοι τοῦτ᾽ 

των (Η 61]. τοὶ τοιούτων) φάτις ἀνθρώ-, 
πων 8 ἀναβαίνει] Καλλίστρατος δὲ, χάριξ,. 

ἀντὶ τοῦ χαρά. μεταποιῆσαι δέ φησι τὸν. 
᾿Αριστοφάνην, φάτις. ῬᾺ]. Ηδ1]. ᾿Ανασ-. 
βαίνει. ἀναβιβάζει, αὔξει. Ραὶ. 31. 
᾿Αλλ ἤμεν7᾽ Λναγκαία ἡ ἔπειξις ἵνω θᾶτ-, 

τὸν ἡ θεραπεία τοῦ ᾽Οδυσσέως γένηται. 
Ρα]. εἴ αα 26. ὦ. 2432. Καί τοι ἐγὼ, 

συνέριθος. Καὶ τοῦτο προσῳγωγὺν, ἵνα. 

σπεύσῃ συγγενέσθαι τῇ φίλῃ κατὰ σχο-. 
λήν. Ο, Ραὶ. Συνέριθος Κυρίως ἡ ἡ συν-. 
εργοῦσα εἰς τὰ ἔρια. ἐκ τούτου γοῦν καὶ 
ὃ ἁπλῶς βοηθός. Β. Σύνεργος, παρὰ τὴν 

ἀγαθὴν ἔριν. ψυ]ρ. 32. ᾿Ἐντύνεαι], 
Διὰ τὸ μέτρον συνέσταλται τὸ υ καὶ η; 

ΒΌΤΉΜ. 
ΒΌΤΊΤΜ. 5; 



18} 0ὺΥνΐ.. 

35. ἐστὶ κ. αὐτῇ] ἐσσὶ κ. αὐτὴ Η, 
41. βειποῦσ᾽. 

χὰ], 
ὡς καὶ ἐπὶ τοῦ (1η5. ἐπεὶ) ΓΑρ κεν ἀμεί- 
ψεται ἕρκος ὀδόντων (1]. .΄, 4ο9.}). Ἔνθα 
(5ογ. καὶ, ὄφρα) καὶ ἄλλοι πτωχοὶ (80Υ. 
τος -ὃς) ἀλεύεται ἠπεροπεύειν (Οα. ξ΄. 
4οο.).Ῥα]. Ἐντύνεαι7 Κατασκευάσειας, 
πλύνειας, κοσμήσειας, κομίσειας. ΕἸ. 

Ω. Κυσμήσειας, πλύνειας, εὐτρεπίσειας. 

γυ]ρ. "45. Ὅθι τοι γένος] Οὐ τοπικόν 
ἐστι νῦν. ἀλλὰ θέλει λέγειν, ἐν οἷς καὶ 

αὐτὴ ὀνομάζη τοῖς ἀρίστοις, τουτέστιν 
ὅτι. εἶ εὐγενής. Γράφεται καὶ, ἤ τοι 
(18. Βαγηββ. ὅτι τοι-) γένοξ. ιιϊρ. 
Ὅπου ἐν τοῖς ἀρίστοις ἐστὶ καὶ ὅ σοι 

ῬᾺ]. ὅση) αὐτῇ (8ογ. καὶ σοὶ αὐτῇ) τὸ 
γένος (, ῬᾺ]. Η 7]. 47. Ἥ κεν ἄγῃσι] 
᾿Αντὶ τοῦ ἄγοι. ὑποτακτικὸν ἀντὶ εὐκτι- 

βαστάζοι. 
38. Ζῶστρα] Τὰ πρὸς ζώνην 

ἐπιτήδεια, πάντα ἅ ἐστι ζώσασθαι, οἷον 
χιτῶνας καὶ τὰ τοιαῦτα. πέπλους δὲ τὰ 

γυναικεῖα ἐνδύματα καὶ ἐμπερονήματα. 
ὅπαξ δὲ ἐνταῦθα ἡ ζῶστρα λέγεται, 

ΕἸ πιὰ " « » ’ 
Ἀντὶ ὑποτακτικοῦ τοῦ ἐντύνηαι. 

εὐ ορίατν. ΒΟΌΤΥΜ, 

ΟΔΥΣΣΕΙΑΣ Ζ. 434---44. 

ἰ ΡΟΙΒ. δααὶς “ς βοᾷ ἴῃ ἴοχία (Ηαι].), ὅδ, σοὶ γένος ἐσσὶ καὶ αὐτή," 
ῬΓΪτη ἃ πλϑπῖι [αἰ οἴϊααν ἴῃ ῬᾺ]. ; δα ὁδ ἢ ἀοπηαπο Βοῦρα γ ἢ Το ογξαν ΞΟ τ ὔλ νῸ]σ- 

Ὧ. ΠΟΘ 6 : αὰὰ ΓΟ τοί ἔογοῖ σοη] ποῖῖο. 
κ γἱά. ποῖ. τ. Ουὐδπαπδιν πο πο ΒΟΪ αθοι5 ἔογοῦ βοῦτιο, ἥτις ἄγοι ἄν. ϑοᾷ οοηνο- 

Ἰδπίϊαβ αἴϊααο ἥτις ἂν ἄγῃ Ρτὸ ὅπως ἂν ἄγῃ ἐκείνη. ΒΌΤΤΥΜ. 

267 
» ΔΛ ““- Ε Α͂ν Ἂς “ΝἪἬ 

ἤδη γῶρ σε μνωντῶι ὠὡρίστηες κῶτον δ ἡμον 
΄ «“ ͵΄ } ΓΠἸΥΥ. 

πάντων Φαιήκων, ὅθι τοι γένος ἐστὶ καὶ αὐτῇ. 
ΠΝ ὦ ν.ν. »..4 ν Ν 7, ἣν 
ὡλλ αὙ; ἐπότρυνον πῶώτεροω κλυτὸν ἡωῦι σρο 
« » 77) 3 ΄ -“ “7 

ἡμιόνους καὶ ὥμαξαν εφοπλίσωι, ἡ κεν ἄγησι 
" ͵7 ΄ 5ιῳ»; 

ζῶστρά τε, καὶ πέπλους, καὶ ρβήγεω σιγωλόεντω. 
Ν ΄ «ἢ» 3. ὙΨ Ν 7 3.3 ͵΄ 

καὶ δέ σοι ὠὸδ φυτή πολυ κώλλιον, ηε πόδεσσιν 
ν᾽ ἌΣ 2 Ν ͵ 3 7 

ἔρχεσθαι" πολλὸν γῶρ ἀπὸ πλυνοί εἰσι πόληος. 
« Ν ὅδ α αι, δι ᾿ ὅς ας 9 ΄ "»" 3 ͵΄ 

Η μεν ἀρ᾽ ὡς εἰποῦσ ἀπέβη γλαυκῶπις ᾿Αθήνη 
7) Δ ἂν ὦ ϑε ὦν ᾽ ν 5 

Οὐλυμπόνδ᾽, ὅθ, φασὶ θεῶν ἐδὸς ἀσῴωλες αἰεὶ 
ν) ὍΣ» εο τό ᾽ “ὕ) » ἐμυμένουι" οὐτ᾽ ἀνέμοισι τινάσσετοι, οὔτε ποτ᾽ ὄμβρω 

Ἃ ΕΝ Νν ᾽ 7] ͵ 3 ἃς ἌΣ ΕἾ Ἵ δεύεται, οὔτε χίων επιπίλνατωι ὠὡλλῷ μάλ᾽ αἰθρη 

35 

40 

40. πόληος] πόλιος οἱ 263. Η. 

Ρα!. ὦ, Ζῶστρά τε] Γρ. ζώνας. ῬαΙ. 
“Ῥήγεα] Τὰ βαπτὰ περιστρώματα. Ὁ. 
Βαπτά. ῥέξαι δὲ τὸ βάψαι. Ῥα]. ΟΥ̓, 
Δ γ΄. 3249. 40. ἤλπο πλυνοί εἰσι πόέ- 
ληος] Βαρυτονητέον τὴν ἄπο. σημαίνει 
γὰρ τὸ ἄπωθεν. Ια]. Πλυνοί] Οἱ λίθοι 
ἐν οἷς πλύνουσιν. ἐκ μέρους δὲ πάντα τὸν 
τόπον φησί. Β. Αἱ πληγαὶ, οἱ τόποι ἐν 
οἷς πλύνουσι τὰ ἱμάτια. ἘΣ. 42. Οὔλυμ- 
πόνδ᾽ ὅθι φασί] Εἰ μὲν πρὸς οὐρανὸν, τὸ, 
« Ἀ -“ ΕῚ » -“" 9 λ ᾿ ὅθ, φασὶ, νῦν οὐκ ἔχει καλῶς. οὐδὲ γὰρ 
δ... ,ὔ ΄ ε Ν 7, σ΄ 

ἐπὶ τούτου διστάζει ὁ ποιητὴς λέγων, ὅθι 
, ᾿ Ν Χ ᾿ 7 .“ φασίν. εἰ δὲ πρὸς τὸ καλούμενον οὕτως 

ὄρος, καλόν. Ἐ. Ω. Διὰ δὲ τοῦ φασί 
Ν Ε] , 7 » , ᾿ τὴν ἐκ προγόνων παράδοσιν ἐμφαίνει καὶ 
» »ο-ὠἌ ’ὔ, -ῸὉ -“ Ἀ --»Ψ 

οὐκ ηδὴ πλάσμα τοῦ ποιητοῦ τὸ τοῦ Ὃ- 

λύμπου. Ε΄. Ω. Ῥαᾳ]. 44. Οὔτε χιὼν 
) , Ε , Ν ὝΕ ἍΜ: ἐπιπίλναται] ᾿Αχιόνιστον μὲν αὐτὸν ἀπὸ 
-“ ᾿ ᾽ὕ » 7 - τῶν ἀνωτέρω (Ῥᾶ]. ἀνωτάτων) μερῶν 

λέγει. ἀγάννιφον δὲ ἀπὸ τῶν κατωτάτω 
(ϑὲγ. κωτωτέρω) μετὰ τὰ νέφη τόπων. 
ε “ Ἁ ͵ ἂ Νὰ » ν “ ΑῪ 

ὡς ὅταν τὸ δόρυ ποτὲ μὲν ἀπὸ τοῦ δένδρου 
λί Ν ὅλ Ζλκ δὲ » Ἀ ’ 

μελίαν τὸ ὅλον, χάλκεον δὲ ἀπὸ μέρους 

Ἂν άο απατ βοάμ]ο βυβαιθ ἄρας παθοαπὶ δὶ Βτδμ ἃ [ἰοἱ αἰ ΠΟΥ τδι σομ) αποινὶ 

Αἴαιρ ἐσσὶ ἃ 

ΒΟΌΤΥΜ. 
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πέπταται ἀννέφελος, λευκὴ δ᾽ ἐπιδέδρομεν αἴγλη᾽ 

ΟΔΥΧΣΕΙΑΣ Ζ. 45----57. 11180ΥἹ]Ἱ. 

45 
τῷ ἔνι τέρποντῶι μώκαρες θεοὶ ἡ, ἡμῶώτω πάντα. 

ΓᾺ ἀπέβη Γλαυκώπις, ἐπ εἰ διεπέφραδε κούρη. 

Αὐτίκα δ᾽ ἤως ἤλθεν εὔθρονος, ή μμὶν ἔγειρε 

Ναυσικάαν εὔπεπ λον" ἄφαρ δ᾽ ἀπεθαύμασ᾽ ὄνειρον. 

βη δ᾽ ἰέναι διὰ δώμαθ : ἵν ἀγγείλειε τοκεῦσι, 
κιχήσατο δ᾽ ἔνδον ἐόντας. πατρὶ φίλῳ καὶ μητρί; 

50 

ἡ μὲν ἐπ᾽ ἐσιχάρη. στο, σὺν ἀμφιπόλοισι γυνωιξὶν, 
Ἰλάκατω στρωφῶσ᾽ ὡλιπόρφυρα" τω δὲ θύραζε 

ἐρχομένῳ ξύμβλητο μετὰ κλειτοὺς βασιλῆας 
ἐς βουλὴν, ἵ νὼ μμὲν κάλεον Φαίηκες ἀγαυοί. 55 
ἡ δὲ μάλ᾽ ἄγχι στῶσω φίλον πατέρω προσέειπε" 

7} ἼΣ 15 ΕῚ Ν᾿. 2 2 5» 7 

Πάππω φίλ᾽, οὐκ ὧν δὴ μοι εφοπλίσσειως ὠπήνην 

47. κούρῃ] πάντα Η. 
10. διὰ] κατὰ Κ. 
γν 

λέγει. Β. Ω. Ῥα]. ᾿Επιπίλναται] Προσ- 
πελάζει, ἀπὸ τοῦ πέλω, προσθέσει τοῦ ν 
καὶ τροπῇ τοῦ ε εἰς ι πιλνῶ, καὶ ἐξ αὐ- 

τοῦ πίλνημι. Ε΄. Αἴθρη] Ριανὸς, αἰθήρ. 
Ῥα]. Ηἃ1]. 45. ᾿Ανέφελος] Νεφελῶν 
χωρίς. ἡ γὰρ κορυφὴ ἡ τοῦ ᾽Ολύμπου ἐπ- 
ουράνιος καλεῖται. ὃ δὲ οὐρανὸς ὑφ᾽ “Ομή- 
ρου ἀπὸ τῶν νεφελῶν ἕως τοῦ κατήηστερι- 
σμένου τόπου συνωνύμως αὐτῷ τῷ κατ- 
ἡστερισμένῳ καλεῖται. Ρα]. Ἐ. Ω, ΜΡ. 
46. Τῷ ἔνι] Ῥιανὸς, τῇ ἔνι, πρὸς τὴν 

αἴγλην. Ῥα]. ΗΑ]. 47. Διεπέφραδε 
πάντα] Γρ. κούρῃ. Ῥαϊ. ΗΔ]. 48. 
ὼς ἦλθεν ἐύθρονος] Θρόνον νῦν τὸν ἁρμά- 
τειον λέγει (Εἰ. τὸ ὥρμα φησὶ) τῆς ἠοῦς 
ἐώας (816 [Ὁ. οἴη. ἐώας). οὐ γάρ ἐστιν 

ἑδραία ἡ θεὸς αὕτη ἡ νῦν εἰρημένη (ΕἸ. 
01). αυδίπογ, υἱττηα νερὰ). Ραὶ]. 
νυν. Ε. 409. ᾿Απεθαύμασ᾽ ὄνειρον] 
Διὰ τὸ ἐναργές. ΡᾺ]. 52. Ἢ μὲν ἐπ’ 
ἐσχάρῃ) Παρὰ τῇ ἐσχάρᾳ. ἐσχάρα δὲ ὃ 
τόπος, ἐφ᾽ ᾧ τὸ πῦρ καίεται. Ψυ]ρ. 
Πάλιν σύνηθες αὐτῷ προδιωτυποῦν τὴν 
συναγωγὴν τῶν προσώπων. Ῥαὶ. ὡ.. 53. 

409. δ᾽ οπμττπ| Η. 
51. ἔνδον] ἔνδοθ᾽ Μ΄, 

54. βασιλῆας ἐπικούρους Κ΄, 

50. ἰέναι] ἴμεναι Ἡ. ὟΥ. 
53. ἠλάκατο!) ἡλακάτα Ρ1Ὸ 

56. προσέξειπε. 

᾿Ἠλάκατα στροφῶσ᾽ ἁλιπόρφυρα] Καίτοι 
τρυφερωτάτης οὔσης τῆς πολιτείας οὐκ 

ἀμελεῖ τῶν ἔργων. τὰ δὲ ἁλιπόρφυρα , 
- - ε ,ὔ Ϊ 

οἰκείως τῇ βασιλίδι, ὧς καὶ ἡ Ἕλένη ἰοπ-΄ 
δνεφὲς ἐ ἔριον ἐργάζεται. ἃ : 

λίσσονται τὰ ἔρια. ΒΒ. ὈἨλάκατα νῦν 

τὰ ἔρια. γυϊρ. 

βασιλῆας] [Ὄπισθεν τῶν κλειτῶν βασι- 

λήων. γῦν γὰρ τοὺς ἐνδόξους καλοῦσιν. ἢ 

Ἐρχομώψι, Χ Ἁ Ν -“ 5» 

τὸ μετὰ ἀντὶ τοῦ εἰς. Ἐ;. 

πρὸς τοὺς κλειτοὺς βασιλῆας. Ω. 55" 
Εἰς βουλὴν] Τὸ βουλευτρὸν λέγει νῦν. Β.. 
Βουλὴ σημαίνει τρία, τὴν σύνεσιν, τὴν 

πρόφασιν, τὴν γνώμην. Ῥα]. Βέλτιον 
“" “ ͵7 ἈΝ ΕῚ ΄ 

τοῖς ἄνω συνάπτεσθαι τὸ, ἐς βουλήν. 

Ραὶ. 
ἡ -Ὁ σὰν ὔ ὅτι νῦν τοιοῦτόν τι ἣν ὥστε χρείαν εἰνῶΐ 

54. Μετὰ κλειτοὺς. 

Ἔς βουλὴν ἵνα μιν κάλεον] Οὐχ 

᾿Ηλάκαϑβ 
τὰ ἔρια, ἡλακάτη δὲ τὸ ξύλον ἐν ᾧ τυ- 

“ ᾿ς - ε, 7 ΕΒ. 

τοῦ βασιλέως, ἀλλ᾽ οἱἵόν που ἐδει ἀπῶανπ 
ωςὦ 5νΝ ἘΑΡΙΙ ς Ἁ ΄, διὰ 

τῷν ὁπου͵ αὐτὸν ἐκάλει τῷ πράγμωτω διῶ 

τὴν ἀρχήν. Ῥα]. Ω, 57. Πάππα] 
Πάτερ. ψελλιζομένη ἐστί τις φωνὴ, προσ- 

φώνησις φιλοφρονητικὴ 
πρεσβύτερον. Ῥαὶ. 

ΕΗΟο βομοϊίππι Επβίδιῃ. δὰ ἢ. 1, Ρ. 246, 7. ἴα Ἰαπᾶαῖ, Οἱ δὲ παλαιοί φασιν. ΒΌΤΤΈΜ., 

νεωτέρου πρὸς. 

ἘἙ. Κατὰ τιμὴν 



ΠῚΒ. ΥΙ. 

᾿ 58, 61. 64. βείματ᾽. 
ἔχοντα 

ταῦτά τινες προσαγορευτικά. οὐδέποτε 
δὲ περί τινος αὐτά φησι, ἀλλὰ πρός τινα. 
τέττα φίλου, ἄττα τροφέως, ἠθεῖε ἀδελ- 
φοῦ. πάώππα πατρός. Ἐ;. Ριανὸς, ἐφ- 
οπλίσειαν, οἱ δμῶες δηλονότι. Η Αγ]. Ρα]. 
᾿Εφοπλίσσειας] Παρασκεύασειας. Ἔρω- 
τηματικῶς ἔχει ὃ λόγος. ῬΑ]. 58. Ἵνα 
κλειτὰ εἵματ᾽ ἄγωμαι] Οὐ τὰ τότε, 
ἀλλὰ τὰ φύσει. ὡς ἐπὶ τοῦ, Φαεινὴν 
ἀμφὶ σελήνην (1]. 6΄. 51. 8. 958: 
Ὁ] νἱ ἃ. 56}10].), οὐ τὴν τότε ἀλλὰ τὴν 
φύσει" καὶ ἐπὶ τοῦ, Πλήθει δή μοι νεκύων 
ἐρατεινὰ ῥεέθρα (1]. φ΄. 5 18.). ΕΣ. Αἀά. 
δ 74. 50. Τά μοι ῥερυπωμένα κεῖται] 
Μώνος ἐστὶν οὗτος παρακείμενος παρὰ τῷ 
ποιητῇ, ἀπὸ τοῦ ρ δεδιπλασιασμένος. 
ἔστι δὲ καὶ παρ᾽ ᾿Ανακρέοντι, Ὃ ῥεραπι- 
σμένῳ (ΜρηΙΟΙΪ. ῥερυπασμένῳ) νώτῳ Ὁ, 
 ΕΙ. Ὁ. 6ο. Καὶ δέ σοι αὐτῷ] Ἡ μὲν 
᾿Αθηνᾶ ἔλεγε περὶ τοὺς γάμους ἀπαρα- 
καλύπτως, τὰ δὲ τοῖσι παρασχεῖν οἵ κέ 
σ᾽ ἄγωνται. αὐτὴ δὲ τὴν χρείαν ἐνήλ- 
ᾶξε τῶν φορησάντων ἐπ᾽ αὐτὸν καὶ τοὺς 

λφούς. ἀλλ᾽ ἔχε, (Ρα!. ἔσχεν) ὑπό- 
"ιν τῆς ἀληθείας ὁ λόγος διὰ τὴν ἀκμὴν 

ΟΔΥΣΣΕΙΑΣ Ζ. ς8----γ)ο; 

6ο. ἐόντι] ἐόντα Η. ὙΥ. 
63. θαλέθοντες θαλέοντες Υ. 

259 
ε Ν 37 “ ὴς .“ 3 ἔν ὑψηλὴν, ευκυκλον, νὼ κλυτῶ εἰμῶτ ὡγωμαι 
Ε] ΄ 7 « ΄ »Σ΄ ες ποτωμὸν πλυνεουσώ, τῷ μοι βερυπωμενω κειταῶι ; 

΄ ᾿ ΄ ΄ ᾽ καὶ δέ σοι οὐυτῷ ἔοικε μετώ πρώτοισιν εόντι 
᾿, Ἂς ΟῬ .“ ἣν, ΑΥ βουλὰς βουλεύειν καθαρὰ χροι εἰμῶτ ἔχοντι. 

Ἵ ΄ τ ᾽ γ΄ 7, πέντε δέ τοι φίλοι υἱες ἐνὶ μεγάροις γεγάασιν, 
Ν ,.ὃ » .“ 9. Ί οἱ δύ᾽ ὀπυίοντες, τρέϊς δ᾽ ἠΐθεοι βωλέθοντες" 

ς .] πα δ 7, “ἢ 3.4 ἡ’ οἱ δ᾽ αἰεὶ ἐθέλουσι νεόπλυτα εἰμῶτ ἔχοντες 
᾽ ἈΝ 5] Ἂς ὃ. Α »" ῳ 7 ες ες χορὸν ἔρχεσθαι" τὼ ὃ ἐμὴ ῴρενι πώντω μεέμήλεν. 

Δ 9 5 32 τς : Ν Ξ 3 -“" Ὡς εφατ᾽ αἴδετο γαρ βωλερὸν γάμον ἐξονομῆνωι 
, ᾿ς Ἧἄ ͵ ς Ὰ 7 Ζ΄ Ν ΕῚ 7 ““; Ἑ πατρὶ φίλω" ὁ δὲ πάντω νόει, καὶ ὠμείβετο μύλω 

7, «ε Ὁ. ΄ 37 "7 Ουτε τοι ἡμιόνων φθονέω, τέκος, οὔτε τευ ἀλλου" 
! δ᾽ »“» ᾽ ς ἐρχευ" ἀτάρ τοι δμῶες εφοπλίσσουσιν ἀπήνην 

᾿ 37 ΄- 7 3 -»Ὕ ὑψηλὴν, εὐκυκλον, ὑπερτερίη ἀραρυῖαν. 

όο 

ός 

Ο 

10. ἔξοικε. δι. ἔχοντι] 

τῆς γαμούσης. Ῥα]. Ο. Ὁ. Ἔόντα] 
Σοὶ ἐόντα, ἀντίπτωσις. Ηἃ1]. [ἡ ΡαᾳΪ. 
ΒΥ} τὰ ἴῃ ἰθχίι ἀρρίοίιμ τι; 
οὕ ἃ Δ]1ἃ ΤηΔΏΙΙ, ἀντίπτωσις. 64. 
᾿Εθέλουσι1 ᾿Οφείλουσι. Ῥαὶ. 65. Ἐς 
χορόν] “Αβροδίαιτοι γὰρ ὄντες οἱ Φαίακες 
καθημέραν ἐχόρευον. ῬαΪ. Χορόν] Τὸ 
συνέδριον, τὸ ἄθροισμα, τὰ διδασκαλεῖα. 
νυ ]ρ. (Βαγη68.) Μέμηλεν] Διὰ φρον- 
τίδος εἰσὶν, ἀπὸ τοῦ μέλω τὸ φροντίζω. 
Β. 68. ΓΡρ. καὶ, ὅτέ τευ. 1]. Ραὶ. 
ΟὐοΥτιρίιπη μος τιζίαιιθ οχ οὔτέ τευ, 
404 ρμΙῸ νατῖα Ἰθοίίθμθ θγαΐ δά οὔτέ 
τοι : ὨΔΠῚ 510 ἴῃ ΑἸΐθσο ηϊοηιθ Π6- 
Π}]ΒΈΙΟἾΟ ΟἹ ΠῚ ἸΘοίιιι ἔῖ556 βιιβρί- 
ΟΥ̓ 6 80}|0]. νι]ρ. αφιοά ἴῃ οά. δηΐ. 
815 Βαθϑθῖ  ΟΥ̓ΤΕῈ ΤΟΙ. οὔτε τινός. 
70. Ὑπερτερίῃ ἀραρυῖαν] Πλινθίω τῷ ἐπι- 
τιθεμένῳ τῇ ἁμάξῃ πρὸς τὸ πλείονα βάρη 
φέρειν. Ῥα]. Β. Ψυ]ρ. πΠλινθίῳ τῷ 
ἐπιτιθεμένῳ ἄνωθεν εἰς τὸ δέχεσθαι τὰ 
ἐπιτιθέμενα (80Γ. ἐντ.) Ἐ;. Ω. ὝὙΨψη- 
λοτάτῳ, ὃ καὶ πλίνθρον (Μ8. Βαγηοβ. 
πλινθίον) καλεῖται. Πρ... Ἢ τῷ ὑπ- 
εράνω τῆς ἁμάξης τετραγώνῳ ξύλῳ δεχο- 

Ἂ ΟΝ Ἰοηρῖαβ ΑἸἸΔο Ομ ἰ5 ἔγαβτη, 80. ΑἸΠθη. 12. ρ. 5.34. δὶ οξὶ ἀθ Αὐϊοιηοηο 8]1- Ἰὰ0 : πολλὰ δ᾽ ἐν νώτῳ σκυτίνᾳ μάσειγι θωρμιχθείς, ᾿ ΒΌΤΤΜ. 



240 ΟΔΥΣΣΕΙΑΣ Ζ. 115-:ἘΒό, 118 .Ὑ1} 

«“Ν ᾽ Ἂ, ͵ 5 σὰν " ΚῊ 

Ὡς εἰπών, ̓ διώεσσιν ἐκέκλετο" τοὶ δ᾽ ἐπίθοντο. 

οἱ μὲν ἄρ᾽ ἐκτὸς ἄμαξων ἐ εὕτροχον ἡμιονείην 

πλέον, ἡμιόνους θ ὕπαγον, ζεῦξάν 6 θ᾽ ὑπ᾽ ἀπήνη" 

κούρη δ᾽ ἐκ θαλάμοιο φέρεν ἐσθητα φαεινῆν, 

κωὶ τὴν μὲν κατέθηκεν εὐξέστῳ ε ἐπ᾿ ὠπήνη" 75 

μήτηρ. δ᾽ ε εν κίστη ἐτίθει μενοεικκε ἐδωδὴν, 

παντοίην, ἐν δ΄ ὄψα τίθει, ε ἐν δ᾽ οἶνον ἔχευεν 

ἀσκῷ ἐν αἰγείῳ" κούρη δ᾽ ἐπεβήσετ᾽ ἀπήνης" 

δῶκε δὲ χρυσείῃ ἐν ληκύλῳ ὑ ὑγρὸν ἔλαιον, 

είως χυτλώσωιτο σὺν ἀμφιπόλοισι γυνοιξίν. 8ο 

ἡ δ᾽ ἔλαβεν μάστιγα καὶ ἡνία σιγωλόεντω, 

μάστιξεν δ᾽ ἐλάαν: κανωχὴ δ᾽ ἤν ἡμιόνοιϊν. 

αἱ δ᾽ ἄμοτον τωνύοντο" φέρον δ᾽ ἐσθητω, καὶ αὐτὴν, 

γριὰ ξειπών. 

φέρον ἃ ἴῃ. ΡΝΗ 

δῃηθηά. Η. γ6. μενοξεικέ᾽. 

μένῳ τὸ ἐντιθέμενον φορτίον. 1]. Β. 

Ἐ;. Ο. (Οοάϊοθβ β'ῃρ}!} δυὰ σοη- 

πὰ, 71. Ἀμωΐσιν) Θεραπαινίσ- 

σιν. Νιΐρ. εἀ. ἀη. Νὰ γϑοθηίί. 

δαἀαρίατιπῦ ταχύ ; ατ τθοΐθ 5826 

Βαρϑῖ. “72. Ἡμιονείην] ΓΡ. ἡμιονόσι. 
Ἠχι]. ῬΡΟΒ5.: ““Μοϊυο. ἡμιόνοιιν,᾽" 

ΟιυμἋ 1 ἡμιόνοισι ἢ "4. Ἔσθητα ῥδς 

εινήν] Οὐ τὴν τότε οὖσαν φαεινήν" ἐῤῥύ- 

πωτο (Ραὶ. ῥερύποται) γάρ. ἘΣ. Ψυ]ρ. 
Ῥα]. ἀλλὰ τὴν φύσει καθαράν. ΒΕ. 

νυ. Τὴν φύσει φαεινήν. οἷόν ἐστι 

καὶ τὸ, Φαεινὴν ἀμφὶ σελήνην. Τινὲς δὲ 

τὴν λεπτὴν, ὡς καὶ Μάστιγα φαεινήν 

(ΙΙ. κ΄. ςοο. οἵ 81}.) Ῥαὶ. Ὁ. Ααὰ. 
8Δ6 58. ᾿Αριστοφάνης, φέρον, γράφει 

καὶ, κατέθηκαν, οἱ ὃμῶες ". Η΄]. ΡαΙ. 

76. Μήτηρ δ᾽ ἐν κίστῃ τίθει) Παρὰ τὸ 

ἐν αὐτῷ κεῖσθαι καὶ φυλάττεσθαι τὰ 

βαλλόμενα. οὕτω γὰρ οἱ ᾿Αττικοὶ κωλοῦσι 

τὸ σκεῦος, εἰς ὃ βάλλουσι τὰ ἐδέσματα. 

Ἐ. “Απαξ ἐνταῦθα ἡ κίστη. λέγεται 

Ἀ 1) τοχίι Ρα]. γ ΓΟ φέρεν ΒΟΥ ΒΟΥ ρα πη Οὔ ΠῚ ὁν. 
Θρᾷ οροτίογοί ροῦϊῃ5 κούρης. Αὐδίορμαμπὶ νοχ κούρη 1586 ὑγΥῸ “αίϊνο. 

Ὅν 2. ὅπλεον ὥπλεον Ν. 

10. οἵ 82. ξεσθῆτα. 
"7. ξοῖνον. 

70. δῶκε δὲ χρυσείῃ] δῶκεν δὲ χρυσέηι Ἡ]. 

10. ἀπήνῃ] ἀπήνην Υ. 74. φέρεν) 
75. κατέθηκεν) κατέθηκαν ΘΧ 
78. ἐπεβήσετ᾽ ἐπεβήσατ᾽ Ἡ, 

δὲ ἡ ἐδεσματοθήκη οὐκ ἄποθεν τοῦ ἐγκεῖς, 

σθαΐ τι ἐν αὐτῆ. Ῥαᾳ]. Ὁ, νυ. (οἱ οἷ 

παλαιοὶ ἀρὰ ᾿υϑῖ. Ρ. 248, 7.). η9 
Ληκύθῳ] ᾿Αγγείῳ ἐλαιοδόχῳ, τῇ λεγος, 

“γγρὸν ἔλαιον} Τὸ 
[91 

μῶη λίτρᾳ. Ραὶ. 
ὑγροποιὸν, ὡς τὸ Χλωρὸν δέος. ἢ διὰ τὸ μὴ 
ἀποκρυσταλοῦσθαι τοῦτό φησιν. ἢ διὰ τὸ 
μὴ εὖ (βογ, ἐῶν) ξηρανθῆναι, ἃ ἃ καὶ ἀμ-' 
φότερα θεωρούνται ἐπὶ τοῦ ὕδατος. Ε. 
Οὐ τὸ φύσει ὑγρὸν ἀλ λὰ τὸ ὑγροποιὸν, τὸ 

μὴ ἐῶν σκληρύνεσθαι, ἢ ἢ τὸ χαλασ τι 
τῶν σωμάτων. Ῥα]. 80. Εἴως χυτλώ- 

σαιτο} Νῦν ἀντὶ τοῦ ὅπως. Ὁ ]ρ. ὍΝ 

ἵνα. Τὸ δὲ χυτλώσασθαι ἐπὶ τοῦ μετέ 
λόντρθαι ἀλείψασθαι τίθησιν, οὐχ ὡπλῶς 

ἐπὶ τοῦ ἀλείψασθαι. τὸ δὲ μετὰ ἐλαΐί 
ὕδωρ χύτλον ἐκάλουν. Β. ῷ, Μετὰ εἰ 

λουθῆνα: ἀλειφθείη. τοῦτο γὰρ τὸ χυτ- ἰ 
λοῦν. 1, Λουσαμένη ἀλείψαιτο. χύτλος, 
γὰρ, τὸ μεθ᾽ ὕδατος ἔλαιον. νυρ. 82. Ἴ 

Ἡμιόνοιν] Βραδυτέρα γὰρ ἡ τούτων βά- 

δισις. Ῥα]. 82. Αἱ δ᾽ ἄμοτον πίστι 
Ἵ 

Οἵ. Κασ. ἰϑοῖ. Ἡδή. νιον, 
ΒΌΤΤΜ. 



ΒΒ. ΥἹ. 

Αἱ δ᾽ ὅτε 

ΟΥ̓ « "4 

κῶλον ὑπέκπρορεει, 

στζυεσκε 

ὕὑεσκε. 

ἰκ τοῦ παρακολουθοῦντος ἔτρεχον, ὡς 
«εἶν ΟἱἨ δὲ πανημέριοι σεῖον ζυγόν (γ΄. 
86.) Ῥὰ]. Β. Αμοτον δὲ γίνεται ἐκ 
ἢ ἃ στερητικοῦ μορίου καὶ τοῦ μότος τὸ 
ὁτάριον. ἄμοτον γὰρ τὸ ὑγιὲς τὸ μὴ 
χόμενον μότον. ὅθεν καὶ ἄμοτον τανύ- 
τὸ ἀντὶ τοῦ ὑγιῶς ἔτρεχον. Β, ᾿Απλή- 
Ὃν ἔτρεχον, συνεχῶς ἐφέροντο. ἘΣ. 

ἱπλήρωτον, ἀκόρεστον. Ῥα]. 86. Ἔνθ᾽ 
το.} Τὸ ἤτοι ἀντὶ τοῦ μέν. Ὁ. Πλυνοὶ 
ἂν---Καλὸν ὑπεκπρορέει] Σημειωτέον 
ἀσύντακτον τῶν χρόνωνο, 9, Ση- 

ἰωτέον τὴν ἐναλλαγὴν τῶν χρόνων. οὐ 
ἐν ἦσαν οὐδὲ ῥέει. πρὸς ὃν (510) ἡ δι- 
ιἥή. Ῥα]. Ἔπηετανοί] Πολλοὶ, συν- 
"εῖς, ὁλοχρόνιοι. Ἐ, 8.7, Καλὸν ὑπεκ- 
ρέει) Ἣ ὑπό δηλοῖ τὸ εἰς βάθος. Β. 
. Ὑπὸ τοῦ ποταμοῦ εἰς τὸ ἔμπροσθεν 
ὃς τοὺς πυέλους δεῖς Ἔν. Ἦν Ἔ δ᾽, ΤΠ ΕὺΣ 
Ὡντα]} Γρ. ῥνπόεντα. Ῥα]. 88. Ἡ 
ταπόδοσις, ἔνθ᾽ αἵγ᾽ ἡμιόνους μὲν, τὰ 
ἄλλα διὰ μέσου. ῬᾺ]. Ὑπεκπροέλυ- 

ἈΠῚ γΟΟἱΒ ῥύπον. ΒΟΌΤΥΤΜ. 

ΤΟΙ 1, 

ΟΔΥΣΣΕΙΑΣ Ζ. 84----ος. 24] 
3, « 3 2, οὐκ οἰην' ὥμω τῇ γε καὶ ἀμφίπολοι κίον ἄλλαι. 

μ ΄»- ς “9 ε δὴ ποταμοῖο ῥόον περικωλλέ ἵκοντο, 
γ᾽ "7, κῊΥ » ἈΝ Ν δ᾽ Ἂ. τ ἥτοι στσλυνοὶ ἡσῶν ἐπήηετωνοὶ, πολὺ ὁ ὃ ῶρ 

μώλω περ ῥυπόωντα καθῆραι" 
δι ἐς ᾿ ε ῃ - ͵΄ 5 ἡθ᾽ αἵγ ἡμιόνους μὲν ὑπεκπροέλυσων ἀπήνης, 
᾿ς Ν “» Ν Ν «αἱ τὼς μὲν σεῦαν ποτωμὸν παρὰ δινήεντω, 

] Ψ ΕΣ ᾿Ξ . ΕῚ 5 ΄ ρώγειν ὥγρωστιν μελιηδέω" ταὶ δ᾽ ἀπ᾽ ἀπήνης 
“ “ἷἦΉ ᾽ ΄ τ) ἡματω χερσὶν ἕλοντο, καὶ ἐσφόρεον μέλων ὕδωρ' 

ἢ »" ᾿. 5 ν ΡῈ 5) » γτεέιίϑον δ᾽ ἐν βόβθροισι, θοῶς ἔριδω σπροφέρουσαι. 
Ἂς ΝΠ ῸΥ ς εὐτὼρ ἐπεὶ πιλῦνάν τε, κάθηράν τε ῥύπω πάντω, 

τ νι. “ ξείης πέτασαν παρὼ θ᾽ν ἁλὸς, ἧχι μάλιστα 
2.) ΄ » Χ..." ιϑΐγγως ποτὶ χέρσον ἀποπλύνεσκε θάλασσα. 

8ς 

οο 

95 
80. παρὰ] πάρανΥ. 90. μελιξηδέα, 91. βείματα. 95. ἀποπλύνεσκε] ἀπο- 

ὕεσκε. Ιῃ ΠΥ, ἀποπλύνεσκε, 5864 ἀποπλύνεσκε Δ Ὠ {111 δχρ τοαῖ Η. ἀπο- 

σαν] Ἢ μὲν ὑπέκ (ΡᾺ]. Ψυ]ρ. ὑπό) 
τὴν ἀπόζευξιν δηλοῖ. ἡ δὲ πρός (Ραὶ]. 
πρό) τὴν εἰς τοὔμπροσθεν ἔλασιν τῶν 
ἡμιόνων. Ῥθ..  Ιρ. ᾿Απήνης] Γρ. ὧμά- 
ξης. Η11]. 89. ᾿Αρίσταρχος ἀναστρέ- 

φει, τοῖς κυριωτέροις συντάσσων τὰς 

προθέσεις Ῥ. Ῥα], 90. ἔλγρωστιν] Ἐἶ- 
δος βοτανῆς, ὕπερ ἐστὶ πόα χορτώδης. 
Ψυ]ρ. Διουρητικὴ δέ ἐστιν. ῬᾺ]. ΟἹ. 
᾿Εσφόρεον μέλαν ὕδωρ] Εἰς τὸ ὕδωρ ἔφερον 
(Ρ4]. συνέφερον) τὰ ἱμάτια. Β. Ε. 
Ῥᾳ]. 92. Βύθροισι] Τοῖς πλυνοῖς, ταῖς 

δεξαμεναῖς. Β. Ω, Ῥὰ]. Θοῦῶς, βέλτιον 

τοῖς ἡγουμένοις συναπτέον. ῬᾺΪ]. 923- 

Κάθηράν τε ῥύπα πάντα] Κάθηραν ὡς 
ἤγειραν. Τὸ δὲ ῥύπα οἱ μὲν αἰτιατικὴν 
ἐν μεταπλασμῷ φασιν, οἱ δὲ ἀπὸ τοῦ ῥύ- 
πονταὰ ἅ, βαρύνεται δὲ ὡς τὰ λύχνα καὶ 
τὰ δίφρα. Β. Ω. Ρα]. ο94. 95. Ὅπου 
κατὰ τὴν χέρσον λάϊγγας ἀπέπλυνεν ἡ 
θάλασσα. Ραᾳ]. ο5. Λάϊγγας] Τὰ μι- 
κρὰ λιθάρια ἢ τὰς μικρὰς ψήφους. ἌΡ, 

" Ἧσοὸο βοβο]ιαπι 15 νου οἷβ ᾿πϊάοινι οδὲ ἴῃ Ρα]. βοά βἷπο Ἰοπγπναΐθ, οἵ ὁ τοσίοηο [ῸΓῸ 
ΤΒΜΌη Ο1. 92. τ νἹ Δουγὶ ροββὶς βροοΐατο δου ἰδέ ἕλοντο ἡπποϊιηι ᾿προγθοςῖβ. 5. 
τὸ ῬΟΥΤΪ δία δυπΐ ἴῃ μος οοάϊος οἵ πᾶς ἴρβὰ ΡΑρΊΠη ΒΟΒΟ] ἃ. 
ΡἈρριαι οΧ]θοῖ οὐ ΔΒ ΑΒΙΓΟΡΒΘ ἢ δἀμηἰταξ ᾿ς ἴ νόος πώρα ΑΥἸδίΆΤΟμα5, αἰμηΐ- 
τὰ λοι ἰδ στὸ κυριώτερον (Πἰς ποταμὸν) ρετοσοααί. 
ἃ δὶς Μράϊοὶ. ϑοᾷ ἰὼ Ρὰ]. οδὲ ῥύπον. τὰ βαρύνεται κ. «. ε. ΒΡΓΑΒΟΙ ΡΟ ἃ βιργὰ αἰ τὶ- 

ΒΌΤΤΜ. 

ΒΟΤΊΜ.. 

ΕᾺ 



φ49 ΟΔΥΣΣΕΙ͂ΑΣ Ζ. ο6----105. 1118. ΥἹ. 

ς δὲ 7 Ν 7 εν" 3 , 

οί θὲ λοεσσώμενωι, καὶ χρισσώμενωι λίπ ἐλωίω, 
“Ψ 5} .] « “1 “] -Ὁ 

δέιπνον ἔπειθ᾽ ἑίλοντο σῶρ ὄχθησιν σοτωμιοιο" 
ε΄ Ε 5 4 να ᾽ γρ 

εἰμματῶ δ᾽ ἠελίοιο μένον τερσημένως ὠυγή. 

αὐτὼρ ἐπεὶ σίτου τάρφθεν διμωαί τε, καὶ αὐτὴ, ] 
ὝἝΓΥΥ,. ΟῚ ͵ “ὦ 

σφαίρη ταί τ᾽ ἄρ ἔπαιζον, ἀπὸ κρήδεμνω βωλουσωι" 
Γ 4 Γω} 

1οο 

΄»-ι Ν 7 ν᾿. 

τήσι δὲ Ναυσικάω λευκώλενος ἤρχετο μολπῆς. 
«“ 5. 77 “ ΕῚ 3, 5 Σ 

οἰἢ δ Αρτεμις εἰσι κατ οὔρεος ἰοχιεωιρο, 
ὃν “ Ζ Ζ ἦν, ἃ 7 

ἡ κατὼ Τηὔγετον περιμήκετον, ἡ Ἐρύμανθον, 

ο6. χρισσάμεναι) χρισάμεναι Η. ὟΥ. 
πνου ΡΓῸ ν. Ἂν 

Λάϊγγάς φησι τὰ μικρὰ λιθίδια, ἀπὸ 
τοῦ λάας ὃ μέγας λίθος. Ὁ. ᾿Αποπλύ- 

ἫΝ .) ͵ ΕἸ , Υ. γεσκε] Τὸ ἀποπλύνεσκεν οὐ πρόσρηξίν 
τινῶ κύματος ἀλλὰ πραεῖαν ἐπίκλυσιν 

ἐνεδείξατο. ῬὰΪ Ω. Γρ. ἀποπτύνεσκε, 
7] . 

ἤγουν ἀπέπτυε. ΜΙηα, ᾿Αποπτύεσκε] 
Γράφεται, ἀποπλίνεσκε. Ὁ. "᾿Αποπτύ- 

᾿ Ε 75. ε « 
ἐσκε} Απεῤῥιπτεν. σις. ἶ οὗ. Ὅτι 

καὶ τὰ τοιαῦτα τηρεῖ. τὸ μὲν γὰρ ἐνὴν 
ὡς Τ ξηρᾶναι λέγει, τὸ δὲ ἐν ἀνέμῳ, ψύ- 
ξαι, Τοὶ δ᾽ ἱδρῶ ἀπεψύχοντο χιτώνων (1]. 
λ΄, ὅ21.). Ῥαᾳ]. τοο. Ταὶ δ᾽ ὥρ, πᾶ- 
σαι διὰ τοῦ ὃ. Ῥαϊ. Ἠ41]. τοι. Τῇσι 
ΝΣ τ 7 ᾿Ὶ Ν ΄ δὲ Ναυσικάα) Μεταβαλὼν τὸ, σφαίρῃ 

τς 5 -Ὁ ταὶ δ᾽ ἀρ᾽ " ἔπαιζον, εἶπε, τῇσι δὲ Ναυ- 

σικάα λευκώλενος ἤρχετο μολπῆς, πᾶσαν 
Ν Ν ΄ ε Ν ͵ὕ παιδιὰν μολπὴν λέγων. οἱ δὲ γεώτεροι 

τὴν ὠδήν. ὅτι δὲ οὐχ δεν ἡ Ναυσικάα. 
ἀλλ᾽ ἐσφαίριζε, δηλοῖ τὸ σφαῖραν ἔπειτ᾽ 
Ε ἔῤῥεψε μετ᾽ ἀμφίπολον βασίλεια. Ῥ». ΕἸ. 
Ω. Ραᾳ]. Μολπηῆς] Τῆς παιδιᾶς. ὡς ἐπὶ 
τοῦ, Κυνῶν μέλπηθρα γενέσθαι ἧ, καὶ, 

10. δμωαΐ] δμῶές 6χ Θιῃθηά, Η. 
98. βείματα. 99. σίτου] δεί- 

Δηΐῳ μέλπεσθαι "Αρηϊ (1]. ἡ. 241.}. 
Ῥα]. τοῦ. Κατὰ πάντα ἀπαράλλακτος 

ἡ εἰκών. ῬΑ]. Κατ᾽ οὔρεος] Γρ. οὔρεα. 

Ῥα]. οὐ 1]. φαὶ δἀάϊς : ὅπερ ἄμεινον. 
103. Ἢ κατὰ Τηΐγετον] ᾿Απὸ " Ταῦ- 
γέτης τῆς 'Ατλαντος, ἧς καὶ Διὸς Λακε- 

δαίμων. ᾿Ἐρύμανθος δὲ ὕρος ᾿Λρκαδίας,, 

οὗ πολλοὶ σύες καὶ ἔλαφοι γενέσθαι παρα- 

δέδονται. Ῥα]. Β.-. Ω, Οἱ γὰρ τόποι, 

οὗτοι πλεονάζουσι κάπροις- καὶ ἐλάφοις... 

οὐκ εἶπε δὲ λέουσι, ἐπεὶ οὐ γεννᾶται ἐνπ' 
ταῦθα τὰ ζῶα ταῦτα, ὡς ᾿Δριστοτέλης. 
μαρτυρεῖ 5. Ἔν μὲν τῷ, Λίην φύλλοισιν. 
ἐοικότες ἢ ψαμάθοισιν (1]. β΄. 8οο.),. 
ἐπίτασίς ἐστι κατὰ τὸ ἐπενηνεγμένον τοῖς, 
φύλλοις τοῦ πλήθους τῶν ψαμάθων. ἐν 

δὲ τῷ περὶ Κικόνων ῥηθέντι, Ἦλθον ἔπειθ᾽ 
ὅσα φύλλα καὶ ἄνθεα γίνεται ὥρῃ (Οἀ.. 
(εἰ ΒΊΩΝν δόξειειν ὧν ἐλάττωσις εἶναι ἐκ 

τοῦ ἐπαγομένου. ἐλάττω γὰρ τὰ ἄνθη 
τῶν φύλλων καὶ τῆς ψάμμου. ἀλλὰ τὰ 
μὲν φύλλα παρίστησι τὸ πλῆθος, τὰ δὲν 

τ Μδηϊοβίο Ἰοροπάπμη ἐν ἡλίῳ ξ. Οὐδηαθπᾶτα ποβοῖο αἱ αοίαπα 510, αὖ ἀϊοαίαγ ροοία.. 
Ὁ Ὠΐο γοῦρο ξηρῶναι : ηἰδὶ ἐογίς σερσῆνα, οἵ ξηρᾶναι ποῖα οΥαῦ ΒΥΠΟΒΥΤΙΪΆ. 

ΒΟΤΊΤΜ. Ψυϊρο. σερσήμεναι" ξηρωνθήνωι. 

5080}.. 
᾿ 

5 ῬΔ]. ᾿ἷς φυϊάοιη ταί τ᾽ ἄρ᾽, οἵ 5ἷς Ῥουβοῦιβ δἴϊαπη οχ πος τὖ νἱἀοίι βο!ο]1ο οἰξαίς 

Οοἴθυπηι γαῖϊο ργατη πγδίϊοα Βο] τη ταὶ δὲ (ποίαν, αὖ δὲ 510 ποΐιπι {Ππ4 ἴῃ ἀροάοϑῖ.- ᾿ 

(οηΐγα σὲ Ἰοσιπὶ ποη Παδοῖ, αποηΐαπι ΠΘα 06 σορα]ϊαῦ ἶσον, ὨΘαὰ6 σαὶ Ηὶς οδῦ το] ναη,, 

564 ἀοιπηοηβίγαςι στη, σαὶ Ρ] ΟΠ 5 Οατη σὲ Δα ΠΦΟΥΘΓΟ ΠΟῊ 80 ]6ύ. 
ΕἼ]. ν΄. 233. πρὶ 6ϑῇ γένοιτο, οἵ ρ΄. 255. σ΄. 179. ΟὉΪ οδῦ κυσίν. ΒΌΤΈΜ. ' 

ἃ Νοβοῖο ηπϊὰ 5ἐὉ ᾳυοᾶ ἴπ ΜοαΙΟ]. μοο βοβο πη ἱποϊρίαί 1(α, Τράφεται ἀπὸ Τ. τ΄ Ἁ. 

οἴο. ΒΟΤΊΤΜ. 

ΒΌΤΤΜ. 

κοῦ, Ατῖβε. Η. Α. 6,21.8, 28. ΖΒ] ἴδῃ. Ν. Α. 3, 27.--τθ δὲ δαΐοπι ἈΡΗΪπο ἴῃ ΠΟΟ ᾿ 

50 Π0110 Ἰοσαπίαν ἴῃ αἴγοαπο οσοάϊος ῬΑ]. οἵ Ὁ. ηπομηοᾶο ἤπο γοπουϊηῦ ἀἰνίπανο πθάιθο,. 

ϑροδίαπέ δὰ {(. 51. υδὶ δαάθιη ἔοσθ γαροῦϊξα ᾿πνθηΐθβ οἵ ἰΐθγα πὶ ααϊάθτη 6 οσά. Εν, 

ΒΌΤΤΜ. 



1.18. ὙἹ. ΟΔΥΣΣΕΙΑΣ Ζ. το4---τιιῦ. 

“α΄ 7 ᾽ ᾽ 

τερπομενή κώπροισι καὶ ὠκείης ἐλώφοισι" 
» Ὁ ΝΣ "2 7 »" ΕῚ τῇ δὲ θ᾽ ἅμα Νύμφαι, κοῦρωι Διὸς αἰγιόχοιο, Ιος 

“ἀγρονόμοι παίζουσι" γέγηθε δέ τε φρένω Λητώ" 
πασάων δ᾽ ὑπὲρ ἥγε κάρη ἔχει ἠδὲ μέτωπω, 
ῥέϊω δ᾽ ἀριγνώτη πέλεται, καλαὶ δέ τε πᾶσαι; 
ὡς ἡγ᾿ ἀμφιπόλοισι μετέπρεπε παρθένος ἀδμής. 

4 οὐ Ν  η ᾿ "ἡ ΄ ᾿Αλλ᾽ ὅτε δὴ ὧρ ἐμελλε πάλιν οἰκόνδε νέεσθαι. 1110 
7 , Φ4 ψ ΑΓ, 7 “ἢ - “ζεύξασ ἡμιόνους, πτύζασά τε εἰμώτω κῶλα, 
γ᾽ Ὁ ὧν ἀν ὅν Ἃ "Ἶ » ᾽ ΄ ἔνθ᾽ αὖτ᾽ ἄλλ᾽ ἐνόησε θεὰ γλαυκῶπις Αθήνη, 

Αἵ Ὀδι ἧς 3) 7 Ε τι δ δι ως ὑσεὺς ΕὙροιτο, ἰδοι τ εὐωπιόῶ κούρην, 
[ ς 7 ᾿ » 7 « 

ἢ οἱ Φαιήκων ἀνδρῶν πόλιν ἡγήσωιτο. 
σφαῖραν ἔπειτ᾽ ἔῤῥιψε μετ᾽ ἀμφίπολον βασίλεια" δ 
ἀμφιπόλου μὲν ὥμναρτε, βαθείη δ᾽ ἔμπεσε δινη" 
αἱ δ᾽ ἐπὶ μωκρὸν ἄύσαν" ὁ δ᾽ ἔγρετο δῖος ᾿Οδὺσσ:εύς" 

1ού. γέγηθε δέ. τε Θχ Θπιοηά. Η. γέγηθε δ᾽ ἄρα Αρο!]ομι5 ν. ἀγρονόμοι. 
ῬΟΙΒ5. 110, βοϊκόνδε, 
115. {0 νυ]ρο, μαθοῖ τοχί. 

111. βείματα. 

Τηΐογ ἸἸῃ. πρὸς βιιργὰ μετ᾽ Η. ΜΙτθ οοττι- 
114. Βίδοι. 114. ῥοι. 

Ρύιι5 Ὠΐϊο νϑύϑιιβ ἃριιαὰ διιϊάδμ ν. μετά. σφαῖράν τ᾽ ἔπειτ᾽ ἔῤῥιψε μετ᾽ ἀμύμονα 
βασιλέα. ϑβὰ ΡΙΌΡΘ νϑῦὸ Ῥμοῦϊιιβ Μ5. πᾶ ϑιυιἀα5. Παιβὶῖ, σφαῖραν ἔπειτα 
ἔρριψεν μεταμφιπόλων βασιλεια (810) ΡΟΗ 5. 

τοί 50Π0]. Η. Υ͂. 117. δῖξος. 

ἄνθη τῇ καθοπλίσει καὶ τῇ ἄλλῃ ἀμφι- 
ἔσει τῶν Θρακῶν μάλιστα, ὧν εἰσὶν οἱ 

Κίκονες, ταῖς χροιαῖς ποικίλλοντες τὴν 

ἀμφίεσιν. Ῥα]. ὦ, Τηὔΐγετον περιμή- 

. κετον]} Ὄρος τῆς Λακωνικῆς ὑψηλὸν μέ- 

ιστον. Εἰ, ῷ, τοί. ᾿Ερύμανθον] Ὅρος 
᾿Αρκαδίας καὶ ποταμὸς, ἔνθα ὁ ᾿Ἐρυμάν- 
θιος κάπρος. ἐν τούτοις δὲ λέων οὐ γίνεται 

Ἐ. ΨΝυ]ρ. ἀλλὰ πολλοὶ σύες καὶ ἔλαφοι. 

ΕΠ τοό. ᾿Αγρονόμοι] Παροξυτόνως, αἱ 

“ἐν ἀγρῷ νέμουσαι. οὐ γὰρ νεμόμεναι. 
τινὲς δὲ ἀγρόνομοι λέγουσι (ΡᾺ]. νέμου- 
σι). Ὁ. Ρᾳ]. Αἱ ἐπὶ τῶν ἀγρῶν νεμό- 

μεναι, ἢ ἄγραν νέμουσαι. Ἄα]. Ἐ. 
᾿ Μεγακλείδης, ᾿Αγρόμεναι παίζουσιν ἀνὰ 
. δρία παιπαλόεντα. ΗΑ]. Ῥα]. Γέγηθε 
δέ τε φρένα Λητώ] Ἣ Λητὼ ἀλληγορεῖ- 
“ται εἰς τὴν νύκτα. καὶ λοιπὸν λέγεται 

Σ Ἥδιο Ἰοοϊομοι ΡιῸ νυἱραΐα ἔμσεσε οἴϊαπι 6 Βοθο]. Ηδτ]. οἰϊαϊ Ῥουῖς. 

1τό. ἔμπεσε] ἔμβαλε ἰοχί. 

μήτηρ τῆς ᾿Αρτέμιδος ἢ τῆς σελήνης, καὶ 
τοῦ ᾿Απόλλωνος ἤγουν τοῦ ἡλίου. Ε;. τοϑ. 

“Ῥεῖά τε] Οὕτως (0 ῥεῖα δὲ) διὰ τοῦ 
τε αἱ ᾿Αριστάρχειοι καὶ σχεδὸν πᾶσαι. 
Βα. εν, . στῆ. ᾿Αμφιπόλονυ μὲν 

ἅμαρτε, βαθείῃ δ᾽ ἔμβαλεν δίνῃ] Τῶν 
διαβεβοημένων ἐστὶν ὃ τόπος ἐπὶ συντο- 
μίᾳ. οὐδὲν γὰρ ἔχει περιττὸν ἀλλὰ καὶ 
τὰ ἐπίθετα χρειώδη. τὸ μὲν γὰρ βάθει 
ὑπὲρ τοῦ βοῆσαι τὰς παρθένους, ὡς ἂν 

(ΔΙβαιοὶ. ὡς ὧν οὖν, 5ΒοΥ, ὡς ἂν οὐ) παρὰ 

τὴν ὄχθην τῆς σφαίρας ἐμπεσούσης, ὅθεν 

ῥᾷδιον ἦν ἐξελέσθαι, ἀλλ᾽ εἰς μέσον τὸ 
βάθος. τὸ δὲ, μακρὸν ἄῦσαν, πιθανὸν εἰς 

τὸ ἀνεγερθῆναι τὸν ᾿Οδυσσέα. Ῥὰ]. Ώ. 
Δίνῃ] Τῇ τῶν ὑδάτων συστροφῇ.  υ]ο. 

εὐ δ ἔγρετο δῖος ᾿Οδυσσεύς 

᾿Επιτηδείως ἀνίστησιν ᾽Οδυσσέα, ὁπότε 

ΒΕΤΤΜ. 
τ ΜρΩῦΟΙ. τῷ --ο-βράθε.. ϑοᾷ Βοηβιβ ἀοοοῖ βου θη ἄππι οσϑὸ φτὸ---βαϑείῃ. ΒΌΤΤΜ. 

8. ἃ 



2.4.4. ΟΔΥΣΣΕΙΑΣ Ζ. ι18--1 56, 1,18. ΥἹ. 

ἑζόμενος δ᾽ ὥρμαινε κατὰ φρένα καὶ κατὰ θυμόν' 

“- 
᾽ {᾽ ὖο'". ἃ 

ἼὩ μοι ἐγὼ, τέων αὖτε βροτῶν ἐ ἐς γαῖαν ἱκάνω ; 
ἡ ὶ οἷγ ὑβρισταί τε καὶ ἄγριοι; οὐδὲ δικωιοι : 
Ἴε φιλόξεινοι, καί σφιν νόος ἐστὶ θεουδής : 

ὥστε με κουράων ἀμφήλυθε θηλυς ἀὑὐτὴ 

νυμφάων, αἱ ἔχουσ᾽ ὀρέων αἰπεινὰ κάρηνα, 

καὶ πηγὰς ποταμῶν, καὶ πείσεω ποιήεντω. 
Ξ 

μ“ 

122. ἀὐτὴ) ἀϊτὴ, 8584 σΊοδδα φωνὴ Η. 
856800]. Η. πίσεα ὟΥ. 

δωμαι. 

οὔτε λυπήσειν ἔμελλεν ἐπιτηδείως ἐχού- 
σαις ἐπιφορᾷ, οὔτε ἐνοχλήσειν διακόψας 
τὴν παιδιὰν, λέλυται γὰρ ἡ παιδιὼ τυ- 
χηρῶς. Ῥα]. Ω. 12ο. Ἦ ῥ᾽ οἵγ᾽] Ὡς 

διωπορητικὸν περισπᾶται. ῥμι. ΤΑΙΙ 
Θεουδής}] Θεοειδὴς, θεοῖς ὅμοιος. ἢ θεο- 

αδὴς, ὁ θεοῖς ἀρέσκων, ἢ θεοῦ ἔχων αὐδήν. 
ψυ]ρ. Θεοσεβής ῬΑ]. Ἰηΐδγ 11η688. 
Θεοδαιὴς ἃ ἢ δεισιδαίμων. ἢ θεοαδής παρὰ 
τὸ ἄδειν (50. ἀδεῖν). Ῥα]. 122. Οὐκ 
εἶπε, θήλεια. ῬΑ]. ᾿Αὐτμή (8. 6ἀ. 
81.) Νῦν ἡ φωνή. να]ρ. ᾿Αὐτή] 
Ἢ ἀϊτμή. νῦν φωνή. Ῥα]. Οἵ. ῬΟΒΞΒ. 

123. Νυμφάων αἵ ἔχουσι] Ἐπεὶ γὰρ ἐν 

ἐρημίᾳ ἐστιν, ἧκεν ἐπὶ ταύτην τὴν ὕπό- 
νοιαν ὅτι ὄντως νύμφαι εἰσίν. εἶτα μετα- 
βαίνει. ἤ νύ που ἀνθρώπων εἰμὶ σχεδὸν, 
εἰ μὴ νύμφαι εἰσίν. Ῥα]. ἘΣ. 124. 
Πείσεα ποιήεντα] Τοὺς διύγρους τόπους, ἢ 
μᾶλλον τὰ δάση ἀπὸ τοὺ τὴν πίσσαν 
ποιοῦντος ξύλου ἤτοι τῆς πεύκης. ἢ. Λει- 
μῶνας ἢ ὑγρώδεις τόπους ἐξ ὧν ἔστι πιεῖν, 

ἢ παρὰ τὸ πίσαι ὅ ἐστι ποτίσαι" ἢ χω- 

ρία πόαν ἔχοντα. Ἐ,. Ὁ. 125. Ἦ νύ 
που ἀνθρώπων εἰμὶ σχεδόν Εἰ μὴ νύμφαι 
εἰσίν Ὁ, διαπορητικὸς εἴη (ἰο ἹΠΕΤΙΒΘ 
οοἄ. 564 βου! θη ιὴ δ. ὁ ἢ) οὐ βε- 
βαιωτικός. Ὡ. Ῥα]. ὋὉ ἢ περισπῶται, 

8. Μδῃϊοβίμπι οϑ, ΒΟ. Ρ51556 ΠΟ Ρ.ΑΠΙ ΠΊΕ] ΟἸΠΠῚ ἢ ; 6 5ἷς υπΐοιβ Πἷο οϑί όῶ 
4υΐ 5βἰποθῦαμι ΟΧΒΊθοΥ Ὠμ}118. γοοΐβ οἴγηηοη, ηποα ἀοιηοηβίγανὶ ἴῃ ΓΤ οΧΙ]. 1. ῥ. 171. 
ΒΟΤΤΜ. 

ν᾽ ΒαπῸ τ] ττηα νουθὰ ΒΟΠΟ] δα 122. 
βαιωτικός. ΒΌΤΤΜ. 

ἡ νύ που ἀνθρώπων εἰμὶ σχεδὸν αὐδηέντων ; 

ὠλλ᾽ ἄγ᾽, ἐγὼν αὐτὸς πειρήσομαι, δὲ ἴδωμαι. 

126. ἀλλ᾽ ἄγ᾽ ἐγὼν] ἀλλά γε τῶν (810) Η. 

Ὥσπερ ὅταν λέγῃ κατὰ θνητῶν ἀνθρώπων, 

᾿ θεοὶ αὐδῇ τῇ αὐτῇ οὐ χρῶνται. ὥσπερ Καὶ 

Νδπὶ ἴῃ ῬᾺ]. σοητ ππαῖαν ΠΠπᾶ πβαᾶρ δᾶ βι-᾿ 

125 

124. πείσεα πίσεα 864 πείσεα 
10. Εἰ- 

τὸ δὲ εἰμί ἐγκλίνεται" σημαῖνον τὸ ὑπάρ- 
χω. Ῥα]. Αὐδηέντων] ᾿Ενάρθρῳ φωνῇ 
χρωμένων, ἢ φιλανθρώπων, καὶ εἰς ὅμιλον 

(Ρ4]. ὁμιλίαν) ἐρχομένων εὐχερῶς. Β., 
ΕΣ. Ω. Ρα!. οἱ γὰρ κακοὶ καὶ βάρβαροι 
οὐδ᾽ εἰς ὅμιλον ἔρχονται. Β. ἘΞ. . Ἐμ- 
φώνων, ἐνάρθρῳ φ. χ. υἱοα. ΒΑΓΠΘ6Β. 

7. Μ' 

ἀντιδιαστέλλων πρὸς τοὺς θεοὺς, λέγει ὅτι 
Ὶ 52 7 « ν { , κῚ 
ἐκεῖνοι ἀθάνατοι, οὕτω καὶ ὅταν λέγῃ, ἤ 

Ν Ξ , 

νύ που ἀνθρώπων σχεδὸν εἰμὶ αὐδηέντῶν, 
, « Ι 

ἀντιδιαστέλλει πρὸς τοὺς θεοὺς, ὅτι οἱ 

ἐπὶ τῆς Λευκοθέας, Ἢ πρὶν μὲν ἔην βροτὺς 

αὐδήεσσα (ε΄. 334.), καὶ θνητῇ αὐδῇ 
χρωμένη, καθὰ καὶ οἱ βροτοί. καὶ τὸ, 
Αὐδήεντα δ᾽ ἔθηκε θεὰ λευκώλενος Ἥρη 
(11. τ΄. 4ο7.), οὐκ ἔστι φωνὴν ἔχοντα, 
ἀλλ᾽ ἀνθρωπίνως φθεγγόμενον, τουτέστι 
τῇ αὐτῇ ὀπὶ χρώμενον, οἵω δὴ καὶ οἵ 
ποὶ ἄνθρωποι. καὶ τὸ, Κίρκη ἐὐπλόκα; 
δεινὴ θεὸς αὐδήεσσα σημαίνει ἀνθρωπιστὶ 
φθεγγομένη οὐχ ὡς θεός. διὰ σημιείων 

γὰρ καὶ ὀνείρων καὶ ἱερείων καὶ οἰωνῶν. 
καὶ θυσιῶν οὐκ αὐδῆς φθέγγονται οἵ θα. 
τὸ δὲ, Οἱ δ᾽ αἰεὶ βούλοντο θεοὶ μεμνῆσθαι, 
ἐφετμέων (δ΄. 55.2.), τῶν μέρ ἢ 
λέγει. ἡ δὲ Κίρκη καλὸν ἀοιδάει, ὡς 

“πτα- 

ν- -- 



ΕΒ. Υ1. ΟΔΥΣΣΕΙΑΣ Ζ. τ)--τεῖάι. 94 

ςς εἰπὼν θάμνων ὑπεδύσετο δῖος Οδυσσ εύς" 
δι΄." 4 » ἕ 7 ͵΄ ἐκ πυκινής δ᾽ ὕλης πτόρθον κλάσε χειρὶ παχείη 
φύλλων, ὡς ῥύσωιτο περὶ χροὶ μήδεα φωτός. 

΄ 

βη δ᾽ ἴμεν, ὥστε λέων ὀρεσίτροφος, ἀλκὶ πεποιθὼς, 130 
στ᾿ εἶσ᾽ ὑόμενος καὶ ἀήμενος᾽ ἐν δέ οἱ ὄσσε 
δαίετωι" αὐτὰρ ὃ βουσὶ μετέρχεται, ἢ ὀϊεσσιν, 
ἠὲ μετ᾽ ὠγροτέρας ἐλώφους" κέλεται δὲ γαστὴρ 
μήλων πειρήσοντω καὶ ἐς πυκινὸν δόμον ἐλβεῖν᾽ 
ε » ΡῈ 5 

ὡς Ὀδυσεὺς κούρησιν εὐπλοκώμοισιν ἐμέελλε 185 
μίξασθαι, γυμνός περ ἐών" χρειὼ γὰρ ἵκανε. 
σμερδωλέος δ᾽ αὐτῆσι φάνη, κεκωκωμένος ὥλμη᾽ 
τρέσσων δ᾽ ἀλλυδὶς ἄλλη ἐπ᾽ ἠϊόνας προυχούσας" 
μΨ ἢ; 5 ᾿. 7ὔ ΄ » ." ᾽ ΄ οἴη δ᾽ ᾿Αλκινόου θυγάτηρ μένε᾽ τῇ γῶρ Αβθήνη 

θάρσος ἐνὶ φρεσὶ θῆκε, καὶ ἐκ δέος εἵλετο γυίων. 140 
στὴ δ᾽ ἀντωσχομένη" ὁ δὲ μερμήριξεν Ὀδυσσεὺς, 

127. ὑπεδύσετο] ἐπεδύσατο 56 ε 
οθὺ 6] υδάθιη τηδηϊ5, Η. ΡΟΙ. 

ὰ ε - 5657 
132. Ὁ] ὁ Η. 10. ὀξίεσσιν. 

140. γυίων] γύων Η. 

θρωπος δηλονότι. Ὁ. ΟΕ, 56}0]. ε΄. 334. 
127. Ὑπεδύσατο (516 64. Δηϊ.}}] Ὑπ- 

“εξῆλθεν. Ψυ]ο. ᾿Αντὶ τοῦ ἀνέδυ. ὡς 
τὸ, Αἰθυίῃ δ᾽ εἰκυῖα ποτῇ ἀνεδύσωτο λίμνη 
ξεν. 323.,.). Ῥα]. 128. Ὕλης πτόρθον] 
“Τὸ ἑξῆς, πτόρθον, ὅ ἐστι κλάδος, φύλλων, 
ὅτι σκεπάσειεν ὁ πτόρθος τὰ ἐν τῷ σώ- 
ματι αἰδοῖα τοῦ ἀνδρός. Β. 130. Βὴ δ᾽ 
ἴμεν ὥστε λέων] Πρὸς τὴν ὑπομονὴν ἢ εἰ- 
κὼν, ὅτ, πᾶσα ἀνάγκη ἐγένετο τῷ Ὀδυσ- 
σεῖ ἐξελθεῖν, ὡς καὶ τῷ λέοντι. ἔα]. Ο. 
131. ᾿Εκ πλήρους τὸ εἰσὶν (510), αἱ ᾿Αρι- 
δτάρχου. ῬΑ]. Η 1]. . “Ὑόμενος καὶ ἀή- 
Ἵβενος  Βρεχόμενος καὶ ὑπὸ ἀνέμου καταπνε- 

νος. Β΄. Ει. Ὄσσε δαίεται] Πυρὶ τοὺς 
ὀφθαλμοὺς ὁμοίους ἔχει. Β. 132. Ῥιανὸς, 
αὐτὰρ βουσί. Ῥα]. Η1]. 143. ᾽Ἄφρο- 
τέρας ἐλάφους] Τὰς τοῖς ἀγροῖς βοσκομέ- 

“ΤΩ ῬᾺ]. 'ος Βοβο πὶ ΔΙ] ἰζαιν δὲ δὰ ν. 152,2.....23. 
Νϑαϊο βᾶμο γουθαπι ἀθ απὸ ἀβίταν ΔΙῚ σοιμραγοῖ : οἵ ΒοΒβο]ἸοἹ μη δὰ 132. 

[που ΠΟ πιτν ἴϑμλθὴ νϑηϊξ χιοαὰ ἴῃ ΡᾺ]. βογι ρίαπι δϑὶ εἰσὶν, ἂρ. 

ΤΠ 131. 
ἰῃ ῬᾺ]. 1111 δα] οτοῖ. 

133. ῥε. 
141. ἀντασχομένη) ἄντα σχομένη ὟΥ. 

ΡΠ δὲ ἃ δχ διῃηβῃᾷ, 6556 νἱἀθηζαγ, 11- 
10. ξειπών. δῖος. 121. ῥοι. 

1306. μίξασθαι μίξεσθαι ὙΥ. 

νας᾽ ἢ τὰς ἀγηροτέρας" πολυχρόνιον γὰρ 
τὸ ζῶον. ΡᾺ]. οἴ ΡοΒίθΠΟΥθἢῚ Ὀχρ]οα- 
ἘΟΠΘ ἢ. 5οαὴ Ὁ. 144. Πυκινὸν δό- 
μον] Τὸν ἠσφαλισμένον ὑπὸ φυλάκων, ὡς 
καὶ “Ῥινοῖσι πυκινὴν ἀσπίδα (1], ν΄. 804.) 
Ῥὰ]. 137. Σμερδαλέος] Πᾶσα μὲν γὰρ 
νεότης δι᾿ ἀπειρίαν ἔμφοβος, ἐξαιρέτως δὲ 
ἡ θήλεια. μᾶλλον δὲ εἰκὸς ἦν τὰς ἐν 
τρυφῇ τεθραμμένας διὰ τὸ ἄνθος (56. 
ἄηθες, Οχ Εἰυδῖ.) καταπλαγῆναι. ῬᾳΪ]. 
Ω. Λευγαλέος, κακῶς. Ζηνόδοτος δὲ, 
ἀργαλέος, κακῶς. Ῥαᾳ]. Ἠδι]. 1 48. 
Χωρὶς τοῦ ἰῶτα τὸ ἄλλη. Ῥὰ]. Ἐπ’ 
ἠϊόνας προὐχούσας} Προβεβλημίώνας, προ- 
εχομένας, ἥτοι πρὸς τὰ ὑψηλότερα μέρη 
τῶν ὀρῶν. Β. 141. Στὴ δ᾽ ἀντασχο- 
μένη) ᾿Αμφίβολος ἡ στιγμὴ καὶ ἡ διώ- 
νοιῶ. ἢ γὰρ ἔστη ἐπισχοῦσα ἑαυτὴν τῆς 

ϑοα Ῥουβομιβ ργῆχὶς πα ηγ6- 

« εἰσιν: ᾳποάσθο ἤῸ ἢ ἈρΡαγοῦ αιοιηοίο αἰ μάδγο νου] ροββὶξ γουθιιηὶ εἶσι  ἀρηϊ- 
αὐ αιιοα ἴῃ Δ] ΟΡβουναϊϊοηο οἰϊαμταν αἱ ᾿Αριστάρχου Ἰ. 6. οαϊξέοες. ΒΌΤΤΜ. 



ῷ40 ΟΔΥΣΣΕΙΑΣΣ Ζ. 142-154. 1118. νὰν 

Ἂ 7 7 ἣ, 3 7 

ἢ γούνων λίσσοιτο λαίβων εὐώπιδω κούρην, 
ΕᾺῚ « ᾽ ΄ » Ἂς 

ἢ αὕτως ἐπέεσσιν ἀποσταδὼ μειλιχίοισι 
ΣΦ "» » ͵ ͵΄ὕ " 

λίσσοιτ᾽, εἰ δείξειε πόλιν, καὶ εμιώτω δοίη. 

ὡς ὥρα οἱ φρονέοντι δοάσσατο κέρδιον εἰνωι 148. 
λίσσεσθαι ἐπέεσσιν ἀποστωδὼ μειλιχίοισι, 

μή οἱ γῶνω λαβόντι χολώσαιτο φρένω κούρη. 

αὐτίκω μειλίχιον καὶ κερδωλέον φάτο μῦθον' 

Γουνοῦμιωί σε, ἄνωσσα" θεός νύ τις, ἢ βροτός ἐσσι: 
» ΄ ΑΨ Ν ἀν 5 ᾿ "τ δὴ 

ει μέν τίς θεός εσσ!, τόι ουρῶνον ευρὺν εχουσιν, (ἢ 
5 » 7ὔ 5) Ν ὧν 

Αρτέμιδί σε ἔγωγε, Διὸς κούρη μεγάλοιο, 
“ δ. ΄ ὶΣ ΄ ᾽ 7) 3. 

εἶδός τε, μέγεθός τε, φυῆντ, ογχίστω εἰσκω" 
᾽ ΄ 2 ἐς ἐβαος 

εἰ δέ τίς ἐσσι βροτῶν, τοὶ ἐπὶ χθονὶ ναιετώουσι, 
. ᾿ Ν ,» 

τρισμάκωρες μεν σοί γε πωτὴρ καὶ πότνιω μήτηρ, 

143. οὕ 146. βεπέεσσιν. 
τά. δὲ 2 7υδοὶ. μᾶτα. 

- γ ἃ ΄ 7 εἰν 
φυγῆς" καθ᾽ ἣν διάνοιαν χωριστέον ἐκᾶ- 

εν “' Ν Χ » «“"» 

τερον. οἱ δὲ λείπειν φασὶ τὰς χειίρῶς, ἱν 
Ξ3 ͵ὔ Ἁ »" ᾧ- ἣν ἣ 7 

ῇ παραβαλλομένη τὰς χείρας ἐπὶ τὸ κρή- 

δεμνον. οἱ δέ φασι τὸ κρήδεμνον λείπειν, 

τουτέστι περικαλυψαμένη ὑπ᾽ αἰδοῦς. 

Ῥᾳ]. Ω. Αντα σχρομένη. γὺν ἐξεναν- 

τίας ἀνασχομένη καὶ μείνασα. ΝῸΪρ. 

142. Τὸ ἑξῆς, γούνων λαβών. Ῥαὶ. 

143. Αὔτω; (ὅς ἴῃ ἰΘχῖι)} Οὕτως ὡς 

ἔχει σχήματος. Ῥα]. 144. Περιττὸς 

ὁ στίχος. οὐ γὰρ περὶ τῆς διανοίας αὐτῆς 

διστάζει" ἀλλὰ πῶς παρακαλέσει" πλη- 

ἀφεστηκὼς αὐτῆς. καὶ 
ὑπώπτευσε τὸν στίχον. 

Ῥᾳ]. Ηκχῖ]. 148. Αὐτίκα μειλίχιον 
Ν ΄ -“- ΄ » Ὁ 

καὶ κερδαλέον] Πανοῦργον, κέρδος αὐτῷ 
,ὔ Ἀ Μῇ Ν ε ͵ ΠῚ 

φέρον. Καὶ ἄλλως μεν ὁ ποιητής - « - - 

ἐπισφαλεῖς αἱ τοιαῦται προῤῥήσεις “, 
ΕῚ 2 ὦ [1 7 ὔ ͵ 

ἀλλ᾽ ὅμως μηρῳ τετόλμηται. προστι- 

θησι δὲ τῷ ἀκροατῇ κανόνα τῶν εἰρησο- 

μένων, λόγων. εἰσόμεθα δὲ εἰ κεκράτηκε 

σίον σταΐη, ἢ 
᾿Αθηνοκλῆς δὲ 

ὁ ΠΤ οαπἃ βοάμϊο το]οΐα ἴῃ Ῥα]. βοᾷ μ.}1ἃ ἴῃ ΜδαΪο]. 

ς ΡῖῸ προῤῥήσεις 501. προσρήσεις. ΒΌΤΤΜ. ᾿ 

ΒΌΤΤΜ. ΓΡγο ἐσιδιστάξειν 50. τῶν. 

ες Ορβουνδπᾶαϑ μὶς αβὰ8 46 νοου]α οομβορὶΐο δοαῖο. ΜΙά. 1μοχ]]. 1. 17. μοῦ, 21. εἴ 58. 

ς.7. ΒΌΤΤΜ. 

144. καὶ εἵματα] καὶ οἱ εἵματα Ν'΄. 
149. ξάνασσα. 

1π5. εἶ δ᾽ αὖ γε βροτῶν (βροτὸς ογαΐ ἃ ΡὈΓ. τη.) ἐσσὶ οἱ ἀρούρης καρπὸν ἔδουσι, ΘΕ 

ἴῃ παᾶγρ.. γυσαῖα ΡΙῸ ν. 1. ηἶδὶ αποά οὗ ῥτο τοὶ Η. ΡΟΙΒ, 

" ͵ὔ ͵ὔ - ᾿ ᾿ 

πιστότερον τὸν λόγον καθίστησιν, ὡς ἄν. 

᾿ 10. Εέϊ Ὁ 

152. βεῖδος. βεΐσκω, 

τῆς ἐπαγγελίας. Ῥα]. Ὁ. 140. Γουνοῦ- 
͵7 Δϑ Ν Ν « - 

μαί σε ἄνασσα] Τὸ μὲν ἅπτεσθαι τῶν 
΄ ΄ ο ΩΝ 5". ἘΣ 

γονάτων παρητήσατο. ὕπερ ὃέ οὐκ ἔπραξε 
-ψἍὙ{ - - , δ ἢ 

τῷ ἔργῳ, τοῦτο τῷ λόγῳ προβάλλεται 
Χ Χ Ν 3. 9.0... 8 “ι 

φανερὰν καθιστὰς τὴν αἰτίαν δι’ ἣν ἅψα- ᾿ 
7 

σθαι παρῃτήσατο. καὶ τὸ μὲν ἄντικρυς ᾿ 

ὡς θεῷ διαλέγεσθαι κολακείας ὑποψίαν 
᾿ - 

Ν᾿ 

ποιήσειν ἔμελλεν" ἐπιδιστάζειν ἱ δὲ ἀξιό-, 

καθελκόμενος ὑπὸ τῆς δόξης. καλῶς δὲ ̓ 
Ν -Ὁ 7 ᾳχ ͵ Ἢ ε ΕΙΥ͂ 

καὶ τῇ τάξει, ἐπὶ πρώτην γὰρ ἧκε τὴν 

τῆς θεότητος ὑπόνοιαν, ὡς ἐπὶ τοῦτο μᾶλ- ὦ 

λον ῥέπων. ὦ. Τὸν ἢ ὁ ᾿Ασκαλωνίτης 

περισπᾷ ἐρωτηματικὸν νομίζων. ὃ καὶ 

χαριέστερον. οἱ δὲ ἐνέκλιναν δ ὡς εἰ ἔλε- 
γεν, εἴτε θεὸς εἴτε ἄνθρωπος. Ῥᾳ]. τ. Ι 

Εϊδύός τε μέγεθός τε] ᾿Εκ τριῶν πεποίη- ; 

ται τὸν ἔπαινον, κάλλους, μεγέθους, εὖπ ὁ 
͵7 ᾿ Ν 2 » « ῃ 

εξίας σώματος. φυὴ γάρ ἐστιν “ἡ ἐκ 
πάντων μελῶν ἀναλογία" Φνὴν γενομένου. 
(ϑεγ. φυήν γε μὲν) οὐ κακός ἐστι Μηρούς 

ΒΌΤΤΜ. ε΄ ἡ 
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τρισμάκωρες δὲ κασίγνητοι" μάλα, πού σφισι θυμὺς [65 
ΤῚ ».. ᾽ «“ αἷεν εὐφροσύνησιν ἰωΐνετωι εἵνεκω σεῖο, 

"2 7 ὡς 3 "» λευσσόντων τοιόνδε θάλος χορὸν εἰσοίχνευσωῶν. 
-“ ἦ οὐ “» 7 3) 57 κεῖνος δ᾽ αὖ περὶ κηρί μωκώρτωτος ἔξοχον ἄλλων, 

΄ δα. Αἰ “ 

ὃς Ἀξ σ᾽ ἐεεονοιίσι 

Νὰ.» 

βρίσως οἷκόνδ᾽ ἀγάγηται: 
οὐ γάρ πω τοιοῦτον ἴδον βροτὸν ὀφθωλμοῖσιν, 

-“ ὥ 
Ι6ο 

Ε 57 8. 9 Ε -, ουτ ἄνδρ » ουτε γυνωικοῶ" σέβας Μ' εἔχει εἰσοροίόντω. 
»» ΄ »“" ΠῚ “ οἷ "“ν Δήλῳ δὴ ποτε τοῖον ᾿Απόλλωνος παρὼ βωμῷ 

δ 5) ᾽ ͵͵ δι Δ οίνικος νέον ἔρνος ἀνερχόμενον ἐνόησα, 
Α Ν ἢ; ““ ὯΝ ' “, ἈΝ ἤλθον γῶρ κάκεισε, πολὺς δέ μοι ἐσπέετο λαὸς 

15}. τοϊόνδε] τοιόνδε Ψ. 

τὲ κνήμας τε (θ΄. 134.). Ῥα]. Ο. 
156, Αἰὲν εὐφροσύνῃσι Γρ. ἐν εὐφροσύ- 
γῇσι, κακῶς. οὐδέποτε γὰρ Ὅμηρος ἀδι- 
αιρέτως τὴν εὐφροσύνην φησὶ τὸ ὀνομα- 
τικόν ἢ, τὰ γὰρ ἐπιῤῥήματα διαφόρως. 
ῬΑ], Ὁ. 157. Τοῖόνδε θάλος] Ἔμφαν- 
τικῶς (ΡᾺ]. ἐμφατ.) ἄγαν καὶ αὐτὸς 
θαυμάζων. πάντα γὰρ συμπεριέλαβε διὰ 
τῆς δείξεως. ῬᾺ]. Ο. Χορὸν εἰσοιχνεῦ- 
σαν] Εἰσερχομένην εἰς χορὸν ἥτοι εἰς συν- 
ἄθροισιν καὶ ὁμόνοιαν (801. ὁμιλίαν) λαοῦ. 
Ι΄ τρο. Ὅς κέ σ᾽ ἐξέδνοισι βρίσας] 
Θωπευτικῶς ἄγαν περιμαχητὴν αὐτὴν 
δείκνυσι. τὸ δ᾽ ἑξῆς, ὅς κέ σε οἶκον ἀγά- 
γηται ἔδνοισι βρίσας τοὺς ἄλλους μνη- 
στῆρας. Ῥὰ]. Ο. ᾿Ἑδνοισι Τοῖς πρὸ 
γάμου δώροις, μνήστροις. Κ᾽ α]ρ-. Βρίσας] 
Πολλὰ βαρύνας. Β. τόο. Οὐ γάρ πω 
τοιοῦτον ἴδον) "Αλλη εὐπορία ἐπαίνων. 
νῦν γὰρ μερικῶς ὁ λόγος πρὸς τὸ ὀρθὸν καὶ 
εὐφυὲς μόνον τοῦ σώματος. χρώμεθα δὲ 
καὶ ἡμεῖς τῇ εἰκόνι, κλῶνας καὶ στελέχη 
«ἀλοῦντες τοὺς εὐφυεῖς. Ῥὰ]. Ο. 162. 

150. ἐβέδνοισι. Ροϊκόνδ᾽. 
ἐγὼν β. 564 ἐγὼν ἀἴνετῖδο αἰγαμηθηΐο οἵ οχ διηθηὰ. Η. 
εἶσε] καὶ κεῖσε (364 κἀκεῖσε 8680].) Η. ὙΥ. 

16ο. ἴδον βροτὸν] ἴδον 
10. Εἴδον. 164. κἀκ- 

10. λαβός. 

ὸ 
Φοίνικος νέον ἔρνος] Αἰθαλὲς φυτὸν αὐξα- 
νόμενον. ΕΙ. Λέγει δὲ τὸν ἀναδοθέντα 
φοίνικα τῇ Λητοῖ οὗ καὶ ἐφαψαμένη ἀπ- 
εκύησε. Ἐ. Ψ]σ. Νεωστὶ )ΡᾺ]. νέως) 
5 , ἀὰ 1) -Ψ ΟΥΛᾺΣ » 2 “ἤ ᾿» ἀνερχόμενον. διμοιον τῷ, δ᾽ ἀνέδραμε ἔρνεϊ 
ἐαυρ σας θδι),. ἘΝ} ἀνερχόμιενον 

΄ "΄Ἱ ε 7 5 Ν τὴν τε δὴ ὑπάρχουσαν ἀκμὴν (Β. οηλ. 
5 Ν Ἀ Ν ΕῚ ΤᾺ ΄« » ΄ ᾿ ἀκμὴν) καὶ τὴν ἐλπίδα τῆς ἐσομένης αὐ- 
ξήσεως ὑποβάλλει ', οὐ τὸν ἐπὶ τῇ Λητοῖ 
ἀναδοθέντα φοίνικά φασιν (Β. οηι. φα- 
σίν). Ῥα]. Β. 9. Τοιοῦτο δὲ παρέλαβε 
δένδρον, ὅπερ αὐτὸ ἐξ αὐτοῦ φυσικὴν ἔχει 
τὴν ὀρθότητα. Β. ῬΑ]. Οἵ φημι λέγειν 

ον δὲ ,ὔ 3 Ν Χ ΄ὔ “  » αὕτον ἐρνος νέον, ἀλλὰ τὸ νέον τῷ ἄνερ- 
χόμενον δεῖ συνάπτειν, ἵν᾽ ἢ, νέον ἀνερχό- 
μενον, τουτέστι νεωστὶ ἀνερχόμενον, ὡς 
τὸ, Νέον ἡβώωντο (1]. “΄. 4406.). ἔστι 

πι ν 5ὸ («Ὁ "ἜΣ » ““Ἶ γάρ ὅμοιον τῷ, Ὃ δ᾽ ἀνέδραμεν ἔρνεϊ ἶσος. 
πρόσκειται δὲ τῷ νέον τὸ ἀνερχόμενον Ἐ, 
ἰσον τῷ ἀνατρέχοντι. τὸ γὰρ ταχέως ὃὸν 

Ψ' “ 
-»“ τρέχει. εἶτα ἐπήγαγεν, ἐπεὶ οὕπω τοῖον 

ἀνήλυθε, χωρὶς τοῦ νέον. Ῥᾳ]. Ο. τύ4. 
Ἦλθον γὰρ κἀκεῖσε (νυρ. καὶ κεῖσε), 

ἢ ΒῚ ῬΥΌΡ. Πρ ΠΟΥ ΓΟ ΘΆΠ]ΪῈ δαπι Ἡοσιουτιαι Ηϊς ΘΤΆΠΥΠΊ ΓΙ ΟΙ5. ΒΒ Ϊ ἴῃ 5ῃο οὸ- ἴσο «., 6. ἢ ὅτ᾽ ἐὐφροσύνη μὲν ἔχῃ αἵ τονογὰ οϑξ ἴῃ Η.]. οἵ ΡᾺ]. (1ὰ ὙΙπα. ὅφε) ΡΓῸ ὅσαν: ὑαιὴ υ΄, 8. Ὁθὶ ΡΓῸ γέλωτα καὶ εὐφροσύνην Ἐπιδία  ἶτι5. Ργφο θυ δ γέλω τε καὶ εὐφρ. νἱχ ππης Ἰαθ τος αυΐη ἈΠ Βα αουϊμξ γέλω καὶ ἐῦφρ. Ἐδοβίδξ κ΄. 4ός, ὉδῚ ποὴ ἕλοι !ο ογθάδμη βου. ρϑῖββο 1105: οὐδέ “ποθ᾽ ὑμῖν θυμὸς ἐυφροσύνῃ 5ἷς βΒῖ6 νουθο, ΡΙῸ ἐν εὐφρι. ΒΌΤΤΜ. ἐῬοβὶ ὑποβάλλει ρυποῖο ροβὶίο, βουῖδο : Οὐ---Φησιν. ΒΌΤΤΜ. 
Κ Οοὰ. 9. «αὶ Ξαρουῖυβ ουἰβογαΐ νοῦθα σουτέσει νεωστὶ ἀνερχόμενον, ᾿ς Ἰῃδοτὶξ : ἵν᾽ ἢ τὸ νεωστὶ ἀνερχ. ΒΌΤΤΜ. 
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τὴν ὁδὸν, ἣ δὴ ἔμελλεν ἐμοὶ κακὼ κήδὲ ἔσεσθαι" 
ὡς δ᾽ αὕτως καὶ κεῖνο ἰδὼν ἐτεθήπεω θυμῷ 

δήν: ἐπεὶ οὔπω τοῖον ἀνήλυθεν ἐκ δόρυ γαίης" 
ὡς σε, γύναι, ἄγαμαί τε, τέθηπώ τε, δείδιώ τ᾽ αἰνῶς 

χωλεπὸν δέ “με πένθος ἱκάνει. 
χθιζὸς ἐ εεικοστῳ φύγον ματι οἴνοστον πόντον" 

τόφρα. δὲ μ ωἰεὶ κύμα, φόρει κρωιπνωΐ τε θύελλαι, 

γὺν δ᾽ ἐνθάδε κάββαλε δαίμων, 
ὄφρ᾽ ἔτι που καὶ τῇδε πάθω κωκόν᾽ οὐ γὰρ ὀΐω 

ἀλλ᾽ ἔτι πολλὼ θεοὶ τελέουσι πάροιθεν. 

7 « 

γούνων ἅψασθαι" 

νήσου π᾿ Ὠγυγίης" 

παύσεσθ᾽" 

γε. ἐμέλλεη μέλλεν οἵ ἥ οχ δηιθηά. Η. 
170. ἐξεικοστῷ. βοίνοπα. 

γᾶ: κάββαλε] κάμβαλε, 4] ΟΥ̓ΤΟΥ͂, 51] Θδῇ ΘΥΤΟΥ,, 
τ66. ὡς] ὦ ὡς 1Ὁ. Ριδών. 
φόρει] κῦμ’ ἌΝ, 
[ται η5 δὲ ἴῃ Πυ ιβπη0α1 οομηροβίτ8. Η, ῬΡΟΗΒ, 
παύσασθ᾽ 584 ε 6Χ ΘΙηθηά. δ᾽ 8άθῃη τηϑηι8 ΡΙῸ βθοιηήα α Η, παύσασθ᾽ Ψ. 
10. τελέουσι] τελέσουσι ν. 

πολὺς δέ μοι ἕσπετο λαός] Πιθανῶς δὲ 
ἐμφαίνει ἑαυτὸν εἶναί τινα τῶν ἐπιφανῶν, 
ἵνα μὴ δοκῇ φορτηγός τις ἢ κωπηλάτης 
εἶναι. Ἐ!. Ο. Ῥα]. νι. λέγει δ᾽ ἂν 

πολὺν λαὺν, οὐ τὸν ἴδιον στόλον, ἀλλὼ τὸν 
Ἑλληνικὸν, ὅτ᾽ ἀφηγούμενος εἰς Δῆλον ἦλθε 
Μενέλαος σὺν ᾿Οδυσσεῖ ἐπὶ τὰς ᾿Ανώυ 
θυγατέρας, αἵ καὶ Οἰνότροποι ἐκαλοῦντο. 

ἥ δὲ ἱστορία καὶ παρὰ Σιμωνίδῃ ἐν ταῖς 
κατευχαῖς. Ἐ!. Ο. Ρα]. Ἕσπετο] Τρά- 
φεται, ἔπλετο. ΕΠ). τό. Ἢ δὴ μέλλεν] 
Ὅτι οὐκ οἶδεν ὃ ποιητὴς τὸ μέλλεν. ᾿Ατ- 
τικῶν γάρ ἐστι τῶν μεταγενεστέρων. 

Ῥαᾳ]. τόγ. Μετὰ τὸ δήν διασταλτέον, 
ἐπὶ πολὺ γάρ φησι τεθαυμακέναι τὸ φυ- 

, ε ΄ὔ ο Χ ΄ τόν. οὕτως ὁμοίως ὥσπερ σὲ θαυμάζω. 
ῬᾺ]. Ἔκ δόρυ γαίης] Σημείωσαι ὅτι 

καὶ τὸ δένδρον δόρυ καλεῖ. Ἐ;. τ68. Ὥς 
σε γύναι ἄγαμαι Σημειοῦνταί τινες ὅτι 

Ν Ν » 5» ᾿ -Ὁ ͵ὔ Ν Ν τὸ μὲν ἄγαμαι ἀντὶ τοῦ θαυμάζω. τὸ δὲ 
τέθηπα ἀντὶ τοῦ ἐκπέπληγμαι. ὦ. οἵ 
δὶς β]οββθ ἴῇ α]ρ. οἵ Ρα]. 170. 

Ε ΡΟΥΒΟΙΠ5. 50Π|0]10 Ηυ]θίδῃο ΠΟῚ Ῥοβίίο αἰΐ, ““ ΒΟΠΟΙἸαδίοβ ν᾽ άθίιν ἴῃ «αἰ ιιθ ἈΠῈ | 
“« Ἰορῖδβ6 νῦν δ᾽ ἐνθάδε μ᾽ ἤγαγε δαίμων 3 αμοά 5ἷ ΟΧ ο΄ ΠΟΒίΓΟ 50] Ὸὸ ΘΟ]]ορζ, ΘΥΓᾶ580 " 
τ νἀοίυγ. ΒΌΤΤΥΤΜ. 

ΟΔΥΣΣΕΙΑΣ Ζ. 165--ττ74. ΠῚΒΟΨΙ.. 

ιόπ' 

174} 

ἦ δή μοι ἔμελλεν Υ. ἦ ὟΝ. 

171. κῦμα, 

174. παύσεσθ᾽ 

ὶ 

Χθιζὸς ἐεικοστῷ} Ἔπ᾽ ἄλλο εἶδος μετα- 

βαίνει εἰς ἔλεον κινῶν τὴν παρθένον. καὶ 
τὸ εἰκὸς τῷ τε χρονικῷ (ΡᾺ]. τῷ τεχνιτ 
κῷ). τὸ μὲν γὰρ τὰς δύο ἡμέρας τοῦ 
γαυωγίου εἰπεῖν, ἥττον περιπαθές. σύλ-᾿ 
λαβὼν δὲ τῶν ἡμερῶν τὸν ἀριθμὸν ἐν αἷς. 
ἐτέλεσε τὴν συμφορὰν ἐδεινοποίησεν. ἢ 
Βαϊ. ὦ. 172: Κάββαλε δαίμων] Τὸ 
μὲν ἤγαγεν ἀκίνδυνον σημαίνει καταγω- 
γὴν, τὸ δὲ κάββαλε (κάβαλλε Ρᾳ]. δε 
ἴῃ ἰοχίι κάμβαλε) τὴν ἀπὸ πνευμάτων ἡ 
δεινῶν ἐξεῤῥιμμένην (Ω. 1η5. κίνησιν) ἢ 
δείκνυσι. Ῥα]. Ω.1 173. Ὄφρ᾽ | 
ποῦ καὶ τῇδε πάθω] Διὰ τούτου ἐμφαίνει 

ὡς καὶ πρόσθε πεπονθώς. ἅμα δὲ καὶ τὸ 

ἔθος τῶν δυστυχούντων διαφυλάττει. 
Ρα]. ῷΦ. Ὑπὸ γὰρ τῶν κατασχόντ' 
κακῶν ἀπίστως πρὸς τὸ μέλλον ἔχει, Κ' 

τὴν ἀκούουσαν ἐπάγεται πρὸς τὸν ἔλεον. 

ῬᾺ]. Οὐ γὰρ ὀΐω παύσασθαι] Ἑὶς Σ 

μετέπειτα πρὸ τοῦ ἀφικέσθαί με 
Ἰθάκην. ΕΣ. 174. Τελέουσι ΕΝ 

πν 

ΜΕ ΙΥ 



Κ1Β. ΥἹ. 

δι “7, " δ ὦν ν Ν ΄ ἀλλὼ, ἄνασσ᾽, ἐλέαιρε, σὲ γὰρ κακὼ πολλὰ μογήσας 
ἂν» δ. 

ἐς πρωτήν ἱκόμην τῶν 

ΟΔΥΣΣΕΙΑΣ Ζ. τγς--τιχ86, 4249 

᾽ ΄ ἮΝ ΄ εἶ “, 5} ἀνθρώπων, οι τήνδε σόολιν καὶ γώιων ἐχρουσιν. 
΄ -» ς 5 - ἄστυ δέ μοι δεῖζον, δὸς δὲ ῥάκος ὠμφιβαλέσθαι, 

εἴ τί που εἴλυμω σπείρων ἔχες ἐνθάδ᾽ ἰοῦσα. 
δ. Δ θ αι ᾿ἤ . ἣ Ἕἑἤ -“ σοι 66 σέοι τοσῶ δοιέν, ὁσὼ φρεσὶ σήσι μενοινεῖς, 

"7 ΜΠ Ἂ κα ͵ 3 7 ἄνδρα τε, κῶὶ οἰξκον, καὶ ομοφροσύνην οστασείων 
,. { "Ὅν 

ἐσθλήν' 
ἊΨΦΨ 

3 Ἁ “ ᾿Ξ οὐ μὲν γῶρ τοῦ γε κρεῖσσον καὶ ἄρειον, 
ς “Ξ“ , Ὄ 53) ἡ ὅθ᾽ ὁμιοφρονέοντε νοήμασιν οἶκον ἔχητον 

ἀνὴρ ἠδὲ γυνή πόλλ᾽ ἄλγεα δυσμενέεσσι, 
7 ᾿" 3 “ ἥ 7 δὲ 95 97 ᾽ Ζ χωρμωτώ δ᾽ εὑυμενετήσι" μάλιστα δέ τ᾽ ἔκλυον αὐτοί. 

4 ΕΝ "Ὕ ᾿ 75 ὥλλων οὕτινα, οἶδα, 

180 

τιὃς ᾿ς Ο] εὐ " κ᾿ » Ξ Τὸν δ᾽ αὖ Ναυσικάα λευκώλενος ἀντίον ηὔδα" 

175. βάνασσ. 176. βοῖδα. 

ι8.., ῥοῖκον. 

Γελέσουσιν εἰς τὸ μετέπειτα. ῬᾺ]. Β. 
75. Ἐλέαιρε] Ὁ μὲν ἔλεος τοῖς δυστυ- 
οὖσι κοινὸς παρὰ πάντων ἀνθρώπων' ὁ 
ὲ αἰσθόμενος ἑαυτῷ μόνῳ τὴν χάριν 
φειλομένην τῆς ἐπικουρίας ἑτοιμότερον 
ῥὸς τὸν ἔλεον ῥέπει. ῬᾺ]. Ο. Ἐῶ, 
ἱκόμην} Ἱκέτευσα, ἀφικόμην. Ψαϊρ. 
η8. Δὸς δὲ ῥάκος] Ὅλον τὸν λόγον «τοῦ 
)δυσσέως ἀκόλουθον τῇ ὑποσχέσει πε- 
οίηκεν Ὅμηρος, μειλίχιον, ὅτ, θεραπεύ- 
ας εἰς οἶκτον ἐκίνησε, κερδαλέον δὲ, ὅτι 
ἱκρὰ μὲν ἥτει, μεγάλα δὲ ἐδήλου. κα- 
ὥς δὲ καὶ περὶ τῶν τροφῶν ἀπεσιώπησεν. 
ἃ]. Ὁ. 
"ν}] Περικάλυμμα, ἀπὸ τοῦ εἰλύω τὸ 
χλύπτω. καὶ ἔστιν ὃ λόγος τοιοῦτος, εἴ 
γύ σοι εὐτελὲς ῥάκιον τὴν ἄλλην ἐσθῆτα 
ῥουρεῖν προβέβλητο, τοῦτο δός μοι ἵνα 
μπίσχωμαι. ἘΣ. ᾿Ἐάν που δέμα τι τῶν 
ἰωτίων τῶν καλῶν τούτων ἔσχες. Β. 
λυμα. ἐνείλυμα. ὦ. 18ο. Σοὶ δὲ 
οἱ τόσσα δοῖεν] Εἰκότως τῇ εὐχὴ κέ- 
ται. οἱ γὰρ παραυτίκα χάριν ἀποδοῦ- 
ε μὴ δυνάμενοι, ἐπὶ ταύτην τὴν ἀμοι- 
ἣν καταφεύγουσι. Καὶ διὰ μὲν τοῦ, 
ἃ φρεσὶ σῇσι μενοινᾷς, αὐτὴ καταλει- 

ΒΟ). 1. 

178, ἄστυ δέ] ἄστυ τέ Η. 
170. εἴλυμα σ. ἔχες] εἴλιμα σ. ἔσχες Ἡ. 

Ἷ ,, 1790. Εἶτι που εἴλυμα σπεί- 

10. ἔάστυ. 
10. εἴγε τι ξείλυμα. 81. οἵ 

Ν σ΄ Ἀ Ν -Ὁ εξ.» ὰ ᾽ πει τὴν αἵρεσιν. διὰ δὲ τῶν ἑξῆς, ἃ αὐ- 
᾿ ε»νὭν ] ἃ ΒΥ δ᾽ ἃ τὸς αἱρεῖται (ῬᾺ]. ὡς αὐτὸς αἰτεῖται) 

γενέσθαι αὐτῇ παρὰ θεῶν. Ῥα], Ἐ;. Σοι 
δὲ θεοί] Ἤτοι στικτέον κατὰ τὸ τέλος 
τοῦ στίχου, ἵν᾿ ἢ ἀφ᾽ ἑτέρας ἀρχῆς ἕκασ- 
τὸν τῶν ἑξῆς ἐν κεφαλαίῳ. ἢ μέχρι τοῦ, 

᾿ς ἄεστε, 1 , Η Χ » 8. ὅν καὶ οἰκὸν, στικτέον, τὰ δὲ ἄλλα ἀφ 
ἑτέρας ἀρχῆς. Ῥα]. 181. ἴΑνδρα τε 
καὶ οἶκον] Συνετῶς ᾽Οδυσσεὺς ταῦτα 

’ὔ ἃ , ᾿ ,ὕ Μ συνεύχεται ὦ μόνα διὰ φροντίδος οἴεται 
εἶναι αὐτῇ. Εἰ. Ψυ]ρ. ὋὉμοφροσύνην 
Γνησίαν φιλίαν. Ο. νυ]ρ. 182. Ἢ 
ὅθ᾽ ὁμοφρονέοντε] Ἴλκρως ἐξέθετο δ ὧν 
εὐδαιμονεῖ οἶκος. Ῥα]. Ο, Βραχέως δια- 
σταλτέον ἐπὶ τὸ νοήμασι. σαφέστερον 
γὰρ οὕτως. Ῥα]. τ84. Πόλλ᾽ ἄλγεα] 
Ταῦτα ἀφ᾽ ἑτέρας ἀρχῆς. ῬαΪ. τ8ς. 
Χάρματα δ᾽ εὐμενέτῃσι] Συγγενέσι, φί- 
λοις, εὐμενῶς διακειμένοις καὶ εὐνοοῦσιν 
Ξ χ Ἁ Ὧν ’ Ν Ἁ Ε 5» Ἀ ἀνὴρ καὶ ἡ γυνή. 'Τὸ δὲ, ἔκλυον αὐτοὶ, 
ἀφ᾽ ἑτέρας ἀρχῆς. Ὦ. Ω. Μάλιστα δέ 
τε κλύον αὐτοί] Ἤτοι αἰσθάνονται καὶ 
αὐτοὶ (Ῥα]. καθ᾽ ἑαυτοὺς) τῆς ὠφελείας 
τῆς πρὸς ἀλλήλους καὶ ἀπολαύουσιν. ἘΙ. 
Ω. ΡῺᾺ] Αἰσθάνοντα, καὶ αὐτοὶ τῆς 

, », τ Ν ἢ, 4 ΓΝ ὠφελείας ἤτοι ὁ πατὴρ καὶ ἡ μήτηρ. Β, 

κκ 



118. γ1.. 450 ΟΔΥΣΣΕΙΑΣ Ζ. τ87γ-τττϑοο. 
» "γ᾽ 3᾽ Ἀ ΕἾ “Ὁ νυν" ΄, ὁ} 

ἔν, ἐπεὶ οὔτε κώκω, οὐτ ὠφρονι ᾧφωτι εοικῶς, 
ἃς Ε » μᾶν Ν “» ᾽ 7 3 Ζ 

Ζεὺς δ᾽ αὐτὸς νέμει ὄλβον ᾿Ολύμπιος ἀνθρώποισιν, 
3 -“- 25 ἊΝ -“Ὕ» «“ 3Ὶ 7 ε “ 

ἐσθλοῖς, ἠδὲ κωκοῖσιν, ὁπῶς ἐθέλησιν, εκάστω" 
7 7 ήν» 5) Ν δὲ ἐν ,ὕ ἐγ 

καί πού σοι τάδ᾽ ἔδωκε, σε δὲ χρὴ τετλώμεν ἐμπής. 
» Ε »᾽ ε ᾿ 7 "“ ς ᾿. " 

γὺν δ᾽, ἐπεὶ ἡμετέρην τε πόλιν καὶ γαωϊων ἱκάνεις» 
5 εΥ ᾽ Ὧν, 7 Ψ] "7 

οὐτ οὐν ἐσθῆτος δευήσεωι, ουτε τευ ὠὡλλου, 
Ἢ 3 ΄ ὅ αν ὧδ 7 3 7 

ὧν ἐπέοιχ, ἱκέτην τωλωπειριον ὠντιωσωντῶ. 
ΒΕ ΄ 7) δ ν᾽ ᾿κἃ Ε »Ἁ 

ἄστυ δέ τοι δείξω, ἐρέω δέ τοι οὔνομνω λάων. 
᾿ Ν ΄ 7 Ὁ 3 

Φαίηκες μὲν τήνδε πόλιν καὶ γάιων ἔχρυσιν" 
Ὕ" 4.5 Ἧ ᾿, ΄ 5...) 

εἰμὶ δ εὙω θυγάτηρ μεγωλήτορος Αλκινόοιο, 
“ "5 ν» ΕΥ͂, ΞΖ 

τοῦ δ᾽ ἐκ Φαιήκων ἔχετωι κώρτος τε, βίη τε. 
ς “95 7 3 2. Ψ 2 Ἵν, ] 

Η ρω, και ὠμφιπολοισὶν εὐπλοκώμοισι κελευσε" 
Ὅν, ν ᾽ ᾿ ᾿ , Ν᾽ ἡ: 3 »Ὕ ' 

στῆτέ μοι, ἀμφίπολοι" πόσε φεύγετε, φωτω ἰδοῦσαι; ' 
"5: » ες ν, γ 2 59 5 »" | 

ἡ μήπου τιγὼ δυσμενέων φάσθ εμμένωι ἀνδρῶν ; 200 

190. τάδ᾽ εχ Θῃηθηά. ο[π54. πὶ. Η: 
194. ἄστυ δέ] ἄστυ τέ Η. 

το5, 

180. ξεκάστῳ. 187. βέβοικας. 
1923. ἐπέβοιχ;. τάγ᾽ ὟΥ. 1902. ξεσθῆτος. 

Ὁ. ξάστυ. ξερέω. λαξῶν. ἴω. ἐρέω, δέ]. ἐρέω δέ ΝΗ, 
20ο. φάσθ] φᾶσθ' Η. 

187. Ξεῖν᾽ ἐπεὶ οὔτε κακῷ} ᾿Αλλος τρό- 

πος διωλέξεως. πρὸς μὲν γὰρ τὸν πατέρα 

ὡπλοΐζειν ἐνθάδε ([. ἡπλόϊζεν, ἐνθάδε δὲ) 
3 , ε ΄ὔ "-" Ὁ, 5 4) [] 

ἐπιστρέφει ἑαυτὴν. Ἐξειν ἐπεί οὔτε κακῷ. 

οὐδὲν ἀποδίδωσι τῷ ἐπεί ὁ ποιητής. ῬᾺ]. 

Ω. ᾿ΑΔπὸ κοινοῦ πὶ τὸ, τλῆθι, τοῦ γὰρ 

Ζεύς. Ῥα]. 180. ᾿Εσθλοῖς ἠδὲ κωκοῖσιν] 

Δίναται καὶ, οἷς ἄν μίγνυσι (δ αϊ]ρ. οἷς 

ἀναμίγνυσι) τοῖς ἀγαθοῖς τὰ κακὰ, πρὸς 

ἀξίαν ἑκάστῳ (πια]6 Ψ]ρ. ἑκάστων) 
7 Ν ᾿Ὶ Ἀ Ν -ὰ ΄ ] 

νέμει τὰ κακὰ καὶ τὰ ἀγαθά. ἘΉΪ, 

Ψψυΐρ. Δύναται οὕτως νοεῖσθαι, ἀντὶ 

τοῦ, μίγνυσι τοῖς ἀγαθοῖς κακὰ, καὶ πρὸς 

ἀξίαν ἑκάστων (50Γ. ἑκάστῳ) νέμει τὰ 
Ὑ Ν Ν ,ὔ τον Ν -“ ἅς “- 

ἀγαθὰ καὶ κακά. ἢ ἀντὶ τοῦ, ἐπὶ τῷ 

θεῷ ἐστι διανέμειν τοῖς ἀνθρώποις τά τε 
}} Ν ,} Ε} θ ́ Ν ᾿ , ΠῚ 

κακὰ καὶ τὰ ἀγαθά. καὶ οὐ πάντα 
»"“ ὦ ᾿ ΄ὔ 5 Ὁ .«λ.}} 

κατ᾽ ἀρετὴν ἢ μοχθηρίαν ἀφικνεῖται ἑκώ- 

στοις ἕκαστα. Ἐ;. ΩΦ. 193. Ταλαπεί- 

τὰ Ψ|. ποῖ. δὰ γ᾽ το4. ΒΌΤΤΜ. 

" ΩΟΓ, οὐ πάντως, ΒΌΤΊΥΜ. 

Ἵ 
100. Ειδοῦσαι. 

ἰ 

ριον] Τὸν ταλαίπωρον, ἤτοι τὸν τήλοθεν. 
πεπερακότα. Ῥαὶ. Ο. Οἵ. νυ ρ. Τηλό-. 

θεν πεπερακότα ἢ πειραθέντα καὶ πα- 

θόντα πολλά. Β. 1905. Φαίηκες μὲν. 

τήνδε πόλιν καὶ γαῖαν] ᾿Αποροῦσι πῶς, 

εἰ ἐν Κερκύρᾳ οἰκοῦσι Φαίηκες, λέγει 

(2ο4.), Οἰκέομεν δ᾽ ἀπανεῦθεν πολυκλύσ-. 

τῳ ἐνὶ πόντῳ Ἔσχατοι, οὐδέ τις ἄμμι 
βροτῶν ἐπιμίσγεται ἄλλος. αν 
εἶπε τῆς Ἑλλάδος. πάντα γὰρ ὡς π 

τὴν Ἑλλάδα γράφει. Ε. 1097. Τοῦ δ᾽ 
ἐκ Φαιήκων] Ἔκ τοῦδε ἀνήρτηται. 

πράγματα τῶν Φαιάκων, ὕ ἐστιν εἰς τοῦ- 

τον. ῬᾺ]. 5. Ε΄. Φαιήκων ἔχεται κάβ 

τὸς τε βίη τε] Οἱ Φαίακες κατὰ πε 

φρασιν, ὡς, Κρατερὸν μένος ᾿Αλκινόδιο, 

Ῥᾳ]. 2οο. Ἦ μή που] ΠΡΟ 

ἢ, τὸ δὲ μή ὀξύνεται. Ῥα]. Δυσμενέωι 

φάσθ᾽] Τυραννίων συστέλλει ({{|6: 
ΤΥ, 

΄Ἂ Ι 

ο Ῥγεοᾶχυμῃ παῖς νοοΐ ἴῃ ΜααϊΟΪ. ἸΘ μι ηγἃ ᾿Ανσιάσανσα. ΒΌΤΊΥΜ. 

» Βροῖο; δἰ ΠτοΥ οβϑοῖ γθυθητα φώομαι φῶμα.. ῬΟΆΞΒ. 



118. ΥἹΙ. ΟΔΥΣΣΕΙΑΣ Ζ. 20ο1--τοο. 251 
3 3) ᾽ νὰ "" Ν Ν ᾽ν ἊΝ ᾿ οὐκ ἐσθ᾽ οὗτος ἀνήρ διερὸς βροτὸς, οὐδὲ γένηται, 

ὅς κεν Φαιήκων ἀνδρῶν ἐς γαιῶν ἵκηται, 
“" »Ἢ ἜΑ ͵7ὕ Ἂ Γη Ρ] 7 δηϊοτητα φερων᾽ μώλῳ γῶρ φίλοι ἀθανάτοισιν. 

οἰκέομιεν δ᾽ ἀπάνευθε, πολυκλύστῳ ἐνὶ πόντῳ, 
᾽ 9. 7 ΜΡ. κα 7 "7 ἔσχατοι, οὐδέ τις ἄμμι βροτῶν ἐπιμίσγετωι ἄλλος. 205 

ἀλλ᾽ ὅδε τις δύστηνος ὠλώμενος ἐνθάδ᾽ ἱκάνει, 
τὸν γῦν χρὴ κομέειν: πρὸς γὰρ Διός εἰσιν ἅπαντες 
ξεῖνοί τε, πτωχοί τε δόσις δ᾽ ὀλίγη τε, φίλη τε. 
ἀλλὼ δότ᾽, ἀμφίπολοι, ξείνω βρῶσίν τε, πόσιν τε" 

204. βοικέομεν. 

ΡΟΙΒ. εχ Ηχι].) ἀπὸ τοῦ φημί: 
Ἱμοίως τῷ, Καὶ ἀγγελίην ἀποφᾶσθε (ϑοτ. 
ἐπόφασθε. 1]. .. 645. 5. 649.). τινὲς 
)ὲ ὁμοίως τῷ νικῶσθε, ὡς καὶ ἐπεκράτη- 
εν. . Φᾶσθε, ὑπολαμβάνετε. Ὁ. 
γυ]ρ. 201. Οὐκ ἔσθ᾽ οὗτος ἀνὴρ διερός] 
ἠῶν ἐῤῥωμένως καὶ ἰκμάδος μετέχων. τὴν 
κὲν γὰρ ζωὴν ὑγρότης καὶ θερμασία συν- 
χει, τὸν δὲ θάνατον ψυχρότης καὶ ξη- 
ασία. ὅθεν καὶ ἀλίβαντες οἱ νεκροὶ λι- 
)άδος μὴ μετέχοντες. Ῥα]. Ο. Ψι]σ. 
γὐκ ἔστιν ἄνθρωπος ἐκεῖνος ἄρτι ζῶν, 
ὑδὲ γεννηθήσεται ὃς μέλλει τολμῆσαι 
γαγεῖν εἰς τὴν χώραν ἡμῶν πόλεμον. 
ντὶ τοῦ οὐ μὴ ζήσει ὃς τολμήσει ταῦτα. 
),  Διερὸς] Οὕτως τὸν ζῶντα ᾿Αρίσταρ- 
ὃς. ὁ δὲ Καλλίστρατος γράφει δυερὸς Ἱ, 
ἐπίπονος, παρὰ τὴν δύην ἤτοι κακοπα- 
ἡτικός. Ἐ;, Ω. Ῥὰ]. 1η Ραὶ. ριῶ- 
σγθὰ δ([ γΟΟ ΘΠ} διερὸς ΓΘΙΟΥΤΙΙΓ Θ]οββδὰ 
λαπτικὸς, 16} πειρατικὸς, πειρατής. 
Ο3. Φίλοι ἀθανάτοισιν] Λείπει τὸ 
μέν. ῬᾺ]. 204. Πολυκλύστῳ ἐνὶ 
ὑγτῳ ἔσχατοι] Καὶ μὴν ἐν Κερκύρᾳ 
κοῦσιν. ἀλλ᾽ ὡς πρὸς τὴν Ἑλλάδα ἡ 
ὕγκρισις, ὡς ὅταν μέγιστον ὕρος εἴπῃ, οὐ 
εἶζον Καυκάσου οὐδὲ Τμώλου λέγει καὶ 
λπεὼν, ἀλλὰ τῶν “Ἑλληνικῶν. καὶ τὸν 
ἱχελῶον οὐ τοῦ Νείλου προκρίνει καὶ τῶν 
ἀκρὰν, ἀλλὰ τῶν ἐγγύς. ἔσχατοι οὖν 

4 ος οχ Ηδ1]. οἵδ γοίοστὶ ΡΟΉ 3. 

Φαίακες τῶν Ἑλλήνων. καὶ Αἰσχύλος 
(Ρτοιη. ὃς 2.) λέγει, ἔστι πόλις Κά- 
νωβος ἐσχάτη χθονός, οὐ τῆς οἰκουμένης 
ἀλλὰ τῆς Αἰγυπτίας. ἀλλὰ καὶ ἡ ἀπει- 
ραΐη γρηῦς (η.. 8.) ἀπὸ τῆς ἀντικειμένης 
᾿πεῴου. θαυμαστὸν γὰρ εἰ δούλην τινὰ 
ΒΕ “᾿" ε -“ ΕῚ ᾽7ὔ , ἔξω στηλῶν ᾿ΗἩρακλειῶν ἐμπορευσάμενός 
τίς ἐπώλησε. καὶ τί δεῖ πολλὰ λέγειν, 
Ὀδυσσέως αὐτοῦ ὁμολογοῦντος, ὡς περὶ 
τὴν Θεσπρωτίαν εἰσὶν οἱ Φαίακες: Ὡς 
ΕΣ ᾿ - ᾽ ᾿ Ν ,ὔ Μ ἤδὴ ᾿Οδυσῆος ἐγὼ περὶ νόστου ἄκουσα 
᾿Αγχοῦ Θεσπρωτῶν ἀνδρῶν ἐν πίονι δήμῳ 
(γ΄. 526.) » καὶ πάλιν, Ὥς μοι Θεσπρω- 
τῶν βασιλεὺς μυθήσατο Φείδων (δ΄. 
ἀκ τοῦτο δηλοῦν ἐστιν ὅτι γείτων 
5» Ά, ,ὔ ε ,ὔ « Ἁ ᾿ » “-“ ἐστὶ Φαιάκων ὃ Φείδων ὁ τὰ παρ᾽ αὐτοῖς 
πρασσόμενα γινώσκων. Ῥα]. Ε. Ο. δ 
Δωδώνη τε οὐ πρόσω εἰς ἣν ἀπὸ Φαιάκων 

΄ ΦΑᾺ, ,ὔ γενέσθαι αὐτὸν μαντευσόμενον. Εὶ. Ο. 
Ὅτι σαφῶς ἐνταῦθα ἐκτετοπισμένην που 
καὶ ἐσχάτην τὴν τῶν Φαιάκων χώραν 
ἀφίσταται εἰς τὴν Κέρκυραν. ῬαΪ. 207. 
Τὸν νῦν] Καλλίστρατος, τῷ μὲν (μιν 
6. ΡΟΗΒ.). Ηαη]. Πρὸς γὰρ Διός 
εἰσιν ἅπαντες] ᾿Αντὶ τοῦ πρόσφυγες Διός 
εἰσιν οἰκτειρόμενοι παρ αὐτοῦ καὶ ὑπὸ 
Διὸς πάντες ὑποπτεύοντες ξένοι καὶ πτω- 
χοίτ, Ε΄ ῷ. 2.8. Δόσις ὀλίγη τε 
φίλη τε] Ὀλίγη μὲν τῷ διδόντι, φίλη δὲ 

“ ᾽ὔ ε Ἀ »): Ν Ἀ τῷ λαμβάνοντι. ἣ γὰρ ἔνδεια καὶ τὸ 

ΥΤὰ ΡᾺ]. ἰϊα: Τπαρὰ Διός (ῃος οτίαπι οχ Ηδυ]. ΡΙΌΛΌΪΙ ῬΟΥΒΟΙ.) εἰσι" ἀντὶ σοῦ σρόσ- 
γις Διός εἰσι καὶ οἰκτειρόμενοι παρ᾿ αὐτοῦ πάντες ξεῖνοί τε “τωχοΐί τε - ΒΌΤΤΜ. 

Κ Κ 2 



δῷ 

͵ ἌΨ.. τὰν θ᾽ δόιὴν Μ᾿ Ν᾽, δὲ. ἢ 
λούσωτε δ᾽ ἐν ἌΨΟΝ οὐ ἔπι σκεέπας ἐστ᾽ ᾿ἀνεμοιο: 

ΟΔΥΣΣΕΙΑΣ Ζ. 

210 

Ἃς ἐφαθ᾽ αἱ δ᾽ ἔ στῶν τε καὶ ἀλλήλησι κέλευσαν" 

κάδδ᾽ ἄρ᾽ Ὀδυσση εἴσων ἐπὶ σκέπας, ὡς ἐκέλευσε 

Ναυσικάα, θυγάτηρ μεγωλήτορος ᾿Αλκινόοιο' 

σὰρ δ᾽ ὥρω οἱ φαρός τε, χιτῶνά 78; εἰματ᾽, ἐθηκαν" 

δῶκαν δὲ χρυσέῃ ἐν ληκύθω ὑ ὑγρὸν ἔλαιον, 215 

ἤνωγον δ᾽ ὥρω ὦ» κῶνθδὰ ποτώμοιο ῥοῆσι. 

δὴ ἡ ῥα τότ᾽ ἀμφιπόλοισι μετηύδα δῖος Ὀδυσσεύς" 

᾿Αμφίπολοι, στηθ᾽ οὕτω ἀπόπροθεν, ὄφρ ἐγὼ αὐτὸς 

ἁλμην ὦμοιϊν ἀπολούσομωαι, ἀμφὶ δ᾽ ἐλαίῳ 

χρίσομαι" ἥ γὼρ δηρὸν ἃ ἀπὸ χροός ἐστιν ἀλοιφή. 220 

ἄντην δ᾽ οὐκ ἂν ἔγωγε λοέσσομωι" οἰδέομιωι γῶὼρ 
᾿ὐ ταν τ κούρησιν ἐὐπλοχώμοισι μετελθών. 

Ὡς ἔφαθ" αἱ δ᾽ ἀπάνευθεν ἴ ἰσων, εἶπον δ᾽ ἄρω κούρη. 

οὐτὰρ ὃ ἐκ ποτώμου χρόω νίξετο δῖος Ὀδυσσεὺς 

210. λούσατε δ᾽ λουσατέ τ᾽ Η. 
ἀλληλοισι Η. 

οὐ οὐ ἴος. 

2223. ῥεῖπον. 224. δῖρος. 

ὀλίγον φίλον ἡγεῖται. Ὁ. ΕΞ Ὁ, Μ΄ ]ο,. ῬΑ]. 
215. Δῶκαν δὲ χρυσέῃ} Οὐκ ἄρα οὐδὲ 
Νέστορος θυγάτηρ Τηλέμαχον ἔλουσεν, 

οὐδὲ Ἑλένη ᾿δυσσέα. νῦν οὖν εἰπούσης 
τῆς Ναυσικάας, λούσωατε ἐν ποταμῷ, 

οὐχ, ὡς παρακούσασαι, ἀλλ᾽ ὡς τούτου 

ὄντος τοῦ λοῦσαι, τὸ παρασχεῖν τὰ λου- 

τρὰ, παρατιθέασιν ἔχαιον αὐτῷ. Ῥὰ]. Ο. 

οιδ. Στῆθ᾽ οὕτω] Δεικτικῶς, οὕτως ὡς 
2, ε Ε τ ὦ ἘΝ ] - 
ἔχετε ὡς κἀν τῷ, Ηφαιστε πρόμολ 

δὲ .{1], ρ΄. σοριὺ ΘΌΝ, ὐδο. Ἢ 
γὰρ δηρόν] Πολὺς γὰρ καιρός ἐστιν ὅτε 

οὐκ ἠλειψάμην. Β. 221. ἔΑντην δ᾽ οὐκ 
ἄν ἔγωγε λοέσσομαι] Ταῦτα μάχονται 
(5810) τῷ ὑπὸ παρθένων ποιεῖν λουόμενον. 
λύοιτο δ᾽ ἄν τῇ λέξει, προσέθηκε γὰρ, 

5. Μαϊυβ ΡΓῸ ξένος ὧν ΓΟρΡοΟΠΟΠ πη, οογίο ἸΠΒΟΥΘΏ ΠῚ ραΐαθαΐ κούραις. 
ΨΝΟΧ οἷον ἴῃ Μρα]Ο]. ΠΟ Ἰερίοιν, 

ε Αυΐ Π. ω΄. 587. 564 101 οδἄανον Ἡοίογὶ5 Ἰαναΐαν : 
οδΐ ἰηξογργοίδτϊο γΘΓΌῚ μετελθών. 

δ᾽ ἐπε. ΒΌΤΤΜ. 
"Τὴ 560}0]. Ῥαϊαΐ, ριῸ ἄντην 50Γ. ἄν. 

212. ᾽᾿Οδυσσῇ ᾽Οδυσσέα Ψ.{. 
220. ἀπὸ] ἄπον. 

ὅθ ὯΝ 211. ἀλλήλῃσι] 
214. ἔοι. βείμιατ᾽, 

222. μετελθὼν] ἐπελθὼν Υ, 

μετελθὼν, οἷον ξένος ὧν". τάχα δ᾽ οὐδ᾽ 
ὅλως παρθένοι λούουσι. λέγεται γὰρ, τὸν 
δ᾽ ἐπεὶ οὖν δμῶαι λοῦσαν ἴ, ἀλλ᾽ οὐχὶ 
κοῦραι. καὶ περὶ τῆς Ἥβης γὰρ ἀμφι- 
σβητεῖται εἰ παρθένος ἢν. καὶ ἢ “λέν, 
λούοιτ᾽ ἄν ᾽Οδυσσέα. ὦ. Ἢ περιττεύε, 
τὸ ἄντην ὃ, ἢ τὸ λοέσσομαι ἀντὶ τοῦ λο-᾿ 
εσσαίμην τέτακται. Ῥα]. 222. Μετ- 
ελθών] ᾿Αντὴ τοῦ ἀπελθών ([.. ἐπελθών). 
Ψυ]ρ. Ροϑβῖ ν. 223. ἴῃ ἰθχίι οοᾶ, 
ῬᾺ]. ἀδϑβιιηῦ οπιηΐα τ564116 δα γ. 316 
απο οἵ ᾿πἀ!οαΐιπι ἃὉ θὰ τηϑηῖι 
50} 0118 ουροίς 18. νϑυθ]δ: ἐν 
λείπ. στίχοι Ζγ. 224. Χρύα νίζετεῇ 
Πρὸς “ τὴν φράσιν, τὸν χρόα τὴν ἄλμῃ, 

ἀπενίζετο, οὐχὶ ἀπὸ τοῦ πρὸς τὴν ἄλμην.. 

δρᾶ ΩΣ ὥὔ 
ΒΌΤΤΜ. 

δας Οὐ. 6΄. 88. 564 10] 65 τοὺ 
| 

ΒΟυΤΊΤΜ. 
χ [ἢ 5600]. Ὁ. ρΥῖι5 πρὸς Ρεμπάοι ΑΡ ΟΠΊΪ580 σημειοῦνται (εἴ. ποί, δὰ ζ΄, 2.): Μ" Αἱ: 

το 1Ὸ Διο πὶ ΒΟ] θοπάϊιηι χροός. -ΒΟΤΤΜ 



ΤΙΒ,Υ,. ΟΔΥΣΣΕΙΑΣ Ζ. 225--τ-28. φ 58 
.“ « ε “« ἐν ον 3, ὠὡλμῆήν, ἥ οἱ γῶτω καὶ εὐρέως ἄμπεχεν ὥμους" 
ἐκ κεφαλῆς δ᾽ ἔσμηχεν ἁλὸς χνόον ἀτρυγέτοιο. 
αὐτὰρ , 

225 

Ν ΜΞ, Ψ'.’ Δ, ἐπειδὴ πάντω λοέσσατο καὶ λίπ: ἄλειψεν, 
“ ῆ, δ ἐν “ . «“ ς ε ἽΝ 5 ΄ ἀμφὶ δὲ εμώτω ἐσσαβ᾽, ὥ οἱ πόρε παρθένος ἀδμής" 
Ν δ 7 » ᾽ »"» τὸν μὲν ᾿Αθηναίη θήκεν, Διὸς ἐκγεγαυια, 

7 ᾿' ᾽ ᾽ ὧν Ν Ἂ ᾿ ᾿ Ψ, μείζονά τ᾽ εἰσιδέειν καὶ πάσσονω" καδδὲ κάρητος 
7, νυ ε 527 ε οὐλὰς ἤκε κόμας, ὑωκινθίνῳ ἄνθει ὁμοίας. 

Ἔ .«“ Ν 7 ᾽ ͵7͵ Ν ὡς δ᾽ ὅτε τις χρυσὸν “περιχεύετωι ἀργύρῳ ἀνὴρ 
ὕ» Ἂ Ἢ) ΄ -ς Ἴ Ρ΄ ἴδρις, ὃν Ἡφαίιστος δέδωεν καὶ Παλλὰς Αθήνη 

» 
Ἅ "»" τέχνην παντοίην, χωρίεντω δὲ ἐργώ τελείει" 

που νἤϑ “ ν᾽ 7 - ᾿ δὰ ὡς ὠὡρῶ τῶ κατέχευε χώριν κεφωλὴη τε κωὶ ὠμοῖς. 
-“ Ε »» "Ἃ ΕΣ χ Χχ β 3 Ψ τὰ 7 ," ἐξετ ἔπειτ᾽, ἀπάνευθε κίων, ἐπὶ θῆνω θαλάσσης, 
κώλλεϊ καὶ χάρισι στίλβων" θηεῖτο δὲ κούρη" 

ἂν: ΝΗΡ 3... ᾿, 7 δὴ ρῶ τότ ὠμφιπόλοισιν ευπλοκάμοισι μετηύδα" 

230 

235 

225. ῥοι. 
2234. βέργα. 
ΡΟ] ]οπι5 ν. κάλλε;. ΡΟΉΒ. 

Ω. Νίζετο τὴν ἄλμην ἀπὸ τοῦ χροὸς, ἢ 
Ν , “  Ἔ "᾿Ξ ΚΜ Ε 7, τὸν χρόω ἀπὸ τῆς ἄλμης. Β. Απηρέσκει 

(519) θάτερον». ἢ τὸ χρόα ἐντείνει τὴν 
ἅλμην. ὅμοιον δέ ἐστ, τῷ Ἰλιακῷ (φ΄. 
122.), Οἷς (8ογ. Οἵσ᾽) ὠτειλὴν Αἵμ᾽ ἀ- 
πολιχμήσονται. Ῥα]. Νίψατο (51. δα, 
δηΐ.}7 ᾿Απεπλύνετο. Ψυ]ρ. 226. “Αλὸς 
χνόον] Τὸ λεπτότατον τῆς θαλάσσης, ἢ 
τὴν ἀκαθαρσίαν. Ἐ!. Ὁ υἱρ. 227. Λίπ' 
ἄλειψεν] Λιπαρῷ ἢ λιπαντικῷ ἐλαίῳ. 

3 ᾽ Ν Ἃ ἐλαίῳ ἠλείψατο. Ψ α]ρ, 228. Αμφὶ δὲ 
εἵματα] "Αδηλον ποῦ ἐστιν ἀνταπόδοσις" 
πότερον εἰς τὸ, τὸν μὲν ᾿Αθηναίη θῆκε, 
καὶ ὑποστικτέον εἰς τὸ ἀδμής. ἢ ἀπο- 
δοτέον, ἀμφὶ δὲ εἵματα ἔσσατο, τοῦ 
δέ πλεονάζοντος. ὦ. 221. Οὔλας ἧκε] 
Τὸ οὗλος πολλαχῶς λέγεται. οὖλος ὁ 

7 “ Ἁ Ν Ν 7] προσηνής. δηλοῖ δὲ καὶ τὸ ὁλόκληρον, 
καὶ τὴν τῶν τριχῶν διαστροφήν. αἱ- 
γίττεται δὲ καὶ τὸν ὀλέθριον, ὡς ἐν 
Ἰλιάδι (β΄. 5.) φησὶν, Ἣδε δέ οἱ κατὰ 
θυμὸν ἀρίστη φαίνετο βουλὴ Πέμψαι ἐπ’ 
] ’ ) , με » “ὔ Ατρείδην᾿ Αγαμέμνονα οὖλον ὄνειρον, ἤγουν 

228. ξείματα βέσσαθ᾽. ἔοι. 
2306. θῆνα] θινὶ Ν, 

230. εἰσξιδέειν. 233. Βίδρις. 
237. χάρισι] χάρισι Η, χάριτι 

τὸν ἐπ᾽ ὀλέθρῳ πεμπόμενον. σημαίνει δὲ καὶ 
τὸν ὑγιῆ, ὥσπερ λέγεται οὖλα τραύματα, 
σημαίνει δὲ καὶ τὸ ὑγίαινε, ὡς ἐν ἐκείνῳ, 
Οὖλέ τε καὶ μάλα χαῖρε, θεοὶ δέ τοι 
ὄλβια δοῖεν (υ΄. 402.). Εἰ. 232. Δε- 
δαεν καὶ Παλλὰς ᾿Αθήνη] ᾿Εδίδαξεν. ἐρ- 

᾽ὔ Ἁ ,ὔ ͵ γάνη γὰρ θεός. , 234. Τέχνην παν- 
τοίην] Πάντα τὰ μέρη τῆς τέχνης ἢ τῆς 
χρυσοχοϊκῆς τέχνης. πᾶσαν τὴν κατὰ 
μέρος ἀκρίβειαν. ὦ. 235. Ὡς ἄρα τῷ 

,ὔ ͵ὕ Ν Ἀ Ἀ » κατέχευε χάριν] Παραβολὴ πρὸς τὴν ἐξ- 
Ἀ Ν δι Ἁ Μ » -Ὁ- ἀλλαγὴν, καὶ τὸ καλὸν ὄντα ὀφθῆναι 

ἣν ὦ « εν ἈΝ "᾿ καλλίω ὥσπερ ὁ ἄργυρος καλὸς ὧν, καλ-- 
λίων ἐστὶ χρυσοῦ περιχυθέντος. καλῶς δὲ 
οὐκ ἔξωθεν παρέλαβε τὴν ὁμοιότητα, ἀλλ᾽ 
ἐπεὶ ᾿Αθηνᾶ ἐστιν ἡ τοῦτο ποιήσασα, τοῖς 
ἐκείνου (80. ἐκείνης) δημιουργοῖς πρὸς τὴν 
εἰκόνα συγκέχρηται. ἢ ἐκεῖνος χρυσαργύ- 
ρῷ, οὕτω καὶ ἡ ̓ Αθηνᾶ χάριν τῷ ᾽Οδυσ- 
σεῖ. ἣν μὲν γὰρ καλὸς πρόσθεν, οὐκ ἐ- 

᾽ Ν κ Ἁ 7 μ᾿ , φαίνετο δὲ διὰ τὴν κάκωσιν τῆς θαλάοσ- 
-“Ὕ Ν 5» ’, Ν Ε ,’ ᾽ σης, νῦν δὲ ἀπέλαβε τὴν οἰκείαν χάριν. 

τοῦ μὲν γὰρ εἶναι καλὸν, ἡ φύσις αἰτία, 

ΟΥ ΤΙ ΒΟ0ΠΟΙ ῬᾺ]. ββρί σου ἔιῖδδο τ Ἢ περισσεύει θώτερον (ἢ. 6 γ0] χρόα, νὰ} ἅλμην), ἢ 
ΒΟΌΤΤΜ. ΜΝ. σ᾿ δ. 
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-" ἊΝ 5" " 

Κλυτε μοι, ἀμφίπολοι λευκώλενοι, ὄφρω τι εἴπω" 
᾽ ἯΙ ΩΣ θ “ δΥ »} 

οὐ πάντων ἀέκητι ὕεων, οι Ολυμπον ἔχουσί, 240 

Φαιήκεσσ᾽ δδ᾽ ἀνὴρ ἐπιμίσγετωι ἀντιθέοισι. 

πρόσθεν μὲν γὰρ δὴ μοι ἀεικέλιος δόωτ᾽ εἴνωι, 

γῦν δὲ θεόϊσιν ἔοικε, τοὶ οὐρωνὸν εὐρὺν ἔχουσιν. 

αἱ γὰρ ἐμοὶ τοιόσδε πόσις κεκλημένος εἴη 
3 ͵΄7 7 7 Δ ἘΛ 9ὲ.. ἢ 7 

ἐνθάδε γωυνετοων, Κῶϊι οἱ ὥδοι αὐτόθι μιμνειν. 245 
3 Ν ζχι» 5 Ψ, Ζ ΩΝ Ψ 

ἀλλὰ δότ᾽, ὠμφίπολοι, ξείνω ββρωσίν τε, πόσιν τε. 
ἃ 5) 5 ς “ἢ » 7 ἣν 7 5 ΝᾺ Ρ᾿ 

ὥς ἔφαθ᾽ οἱ δ᾽ ἄρω τῆς μώλω μεν κλύον, ἠδὲ πίθοντο" 
,ςὟ Ἃ ἥφὰ ΄ ον οὗ 7 

σῶρ δ φρ Οδυσφηὶϊ θέσσων βρωσίν τε, πόσιν τε. 
57 ε "“ ΝΣ ζ “ 3 ννΝ 

ἤτοι ὁ πινε Καὶ ἤσθε πολύτλας δῖος Ὀδυσσεὺς 
« ΄ δ Ν δι 2 7 ἴδ 7) 

ὡρπῶώλεως, ἥρον γὰρ ἐδητύος εν ὠὡπῶώστος. 
“ οἷς 7ὔ ΄ 7 Ὧ, 

Αὐτὼρ Ναυσικάω λευκώλενος ὠλλ ἐνόησεν" 
ε) ΟῚ 3, »“» 2 ΕἸ ΕἸ ΄ 

εἰμωτ᾽ ὥρω πτύζασω τίθει κωλής ἐπ᾿ ὠπήνης, 

250 

Ὁ φοι δν Ἦ 7 5 ν᾿ 57 ΡΟΣ 

ζεῦξεν δ ἡμιόνους κρωτερώνυχως" ὧν δ᾽ ἔβη αὐτή; 
Ε 2 ἱρρὶ »] Δ... 2 2) ιν 

ὥτρυνεν δ᾽ Οδυσῆω, ἔπος τ᾽ ἔφατ᾽, ἔκ τ᾽ ὀνόμαζε" 

230. ἐείπω. 
10. ἀξεικέλιος. 

θοντονῦ. 
254. Βέπος. 

243. Βέβοικε. 

τοῦ δὲ δοκεῖν, ἡ χάρις. Ὁ. 230. Κλῦτέ 

μοι] Κλῦτέ μευ, οὕτως. ΗΑγ]. 240. 
τυ 7 

Οὐ πάντων ἀέκητι θεῶν] ᾿Αλλ᾽ ἔστι τις 
“ ἃ ͵ 

δηλονότι θεῶν, ὃς διέσωσεν ἔνθαὸδε τὸν 

᾽Οδυσσέα. Ὡ. 424:. Οὕτως ἐν μέλλοντι 

χρόνῳ, ἐπιμίξεται. Ηδ81]|. 242. ᾽Δει- 
Μ᾿ λ 

κέλιος δέατο εἶναι] Τὸ γὰρ παρὰ τὸ καθ- 
΄ω » , , Ν νΝ 9... 7 
ἧκον, ἀεικέλιον λέγεται. τὸ δὲ ἐδέωτο 

ἀντὶ τοῦ ἐδόκει. καὶ γίνεται ἀπὸ τοῦ 

δέω δεύω, καὶ ἐξ αὐτοῦ δεύσω δέδαμαι 

ἐδεδάμην ἐδέδατο, καὶ ἐκβολῇ τοῦ ε κατ᾽ 
Μ᾽ - Ιωνας καὶ τοῦ ὃ, δέατο. Ἐ!. Δέατο]) 
"Εδ ἕξ Η ] Δέ ΨΚ, 5 , 

οζε. ΠΛΔΥ͂Ϊ. ἐατο ἐδόκει, ἐφαίνε- 

το. α!ρ. 244. Αἱ ἐμοὶ τοϊόσδε πό- 
ν᾽) ε - ε ͵ὕ 5. 

σις} Εἴθε ὁ τοιοῦτος ὑπάρξει μοι ἀνὴρ 

καλούμενος καὶ ἐνθάδε οἰκῶν καὶ ἀρέσ- 
ΓΙ “ ἕ - Ν ,ὔ ε 

κοι αὐτῷ μένειν ὧδε. τοῦτο δὲ λέγει ἡ 

Ναυσικάα, ἐπειδὴ οὐκ ἐμνήστευον οἱ 

Φαίακες ἐξ ἑτέρας γῆς. Ὁ). Δοκοῦσιν οἱ 

λόγοι ἀπρεπεῖς παρθένῳ καὶ ἀκόλαστοι. 

λύουσι δὲ ἐκ τοῦ προσώπου, ὑπόκεινται 

240. ἀξέκητι. 
24 Ἐν ΠΟΙ, 

248. θέσσαν] ἔθεσαν Ἡ. ὟΥ. 

242. δόατ᾽] δέατ᾽ Ἡ. ὟΥ, 
247. ἠδὲ πίθοντο] ἠδ᾽ ἐπί- 

240. δῖβος. 252. βείμαωτ᾽. 

γὰρ τρυφῶντες οἱ Φαίακες καὶ παντά- 
5 , ΕΣ , Γὰ, 

πασιν ἀβροδίαιτοι. ᾿Ἔφορος μέντοι τοῦμ.- 
Ε] “» Ν , " 5 5 - 

παλιν ἐπαινεῖ τὸν λόγον ὡς ἐξ εὐφυοῦς 

πρὸς ἀρετὴν ψυχῆς. Εἰ. Ἔφορος ἐπαινεῖ ᾿ 

τὸν λόγον ὡς ἐξ εὐφυοῦς πρὸς ἀρετὴν ψυ- 

χἧῇς. ἐγὼ δὲ τοῦτο πρὸς τὸ ἁβροδίαυτον 

τῶν Φαίακων δίδωμι. Ω. Καὶ ἄλλως. 

ΕΪθέ τις ἐκ τῶν Φαιάκων ὅμοιος τῷ Ὃ- 

δυσσεῖ ἀνήρ μου εἴη κεκλημένος. ἢ αὐτῷ 

τῷ ᾽Οδυσσεῖ ἅδοι ἐνταῦθα μίμνειν. ἵν᾽ ἡ, 

ὃ καί ἀντὶ τοῦ ἤ. ὡς ἐν τῷ, Ἤτοι ὁ μὲν 

πρώτῃσι καὶ ὑστατίῃσι βόεσσιν Αἰὲν ὁμο- 

στιχάει (1]. ο΄. 634.). Ω. 
ἐμιὶ----νθάδε ναιετάων] ἔλμφω μὲν ἀ- 

θετεῖ ᾿Δρίσταρχος. διστάζει δὲ περὶ τοῦ 

πρώτου. ἐπεὶ καὶ ᾿Αλκμὰν αὐτὸν μετ- 

έβαλε, παρθένους λέγουσας εἰσάγων, Ζεῦ 

πάτερ αἱ γὰρ ἐμὸς πόσις εἴη. Ηατ]. 6. 

249. Ἦσθε] ᾿Απὸ τοῦ ἔσθω, οὗ ὁ παρα- 

τατικὸς ἦσθον. Β. Ἦσθε, ἤσθιε. κατὰ 
Ν παμ Δ -ἱ θί. ΄ ΗΕ 

συγκοπὴν απὸ τόὸυ εσῦσιῶ γίνεται. ἽἪ 

Αἱ γὰρ 



118. ΥἹ. ΟΔΥΣΣΕΙΑΣ Ζ. 255--2ὅς, 

γ7) »“ »Ὁ΄᾽ 4. ἃ 2 Ορσεο νῦν δὴ, ξεῖνε, πόλινδ ἴμεν, ὄφρω σε πέμψω 

δ5 

955 πατρὸς ἐμοῦ πρὸς δώμα δαΐφρονος, ἔνθω σέ φημι: 
7ὔἷ 

ΩΝ 7 ᾿ εν - 327 πώντων Φαιήκων εἰδησέμεν οσσοι ὠρίστοι. 
ἀλλὼ μάλ᾽ ὧδ᾽ ἔρδειν, 
» 5' ᾿ ΄ 

ὁᾧρ 

΄ ν ΕῚ 5 7 δοκέεις δὲ οι οὐκ ὡπινύσσειν" 
4. 9 Ν ΣΙ 5) συν ὧν μὲν κ' ὠγροὺς ἴομεν καὶ ἔργ᾽ ἀνθρώπων, 

᾿' Ἂς » ΄ θ᾽ ς 7 ᾿ς τοῴρω σὺν φμφιπόλοισι, με ἡμιόνους καὶ ὥμαξαν, 
7 

26ο 
καρπαλίμως ἔρχεσθαι: ἐγὼ δ᾽ ὁδὸν ἡγεμονεύσω. 
αὐτὰρ ἐπὴν πόλιος ἐπιβήσομεν, ἣν πέρι πύργος 
ὑψηλὸς, καλὸς δὲ λιμὴν ἑκάτερθε πόληος, 
λεπτὴ δ᾽ εἰσίθμη" γήες δ᾽ ὁδὸν ὠμφιέλισσωι 

Ἢ ᾽ δι Ὁ») "“" Ψ τ ς 7 εἰρυώτου!" στάσιν γάρ ἐσπιστιίον ἐστιν ἐκαστω" 

255. δὴ] ὧ Ν, 
10. βέργ᾽. 

263. βεκάτερθε. 

2506. δαξίφρονος. 

256. Πατρὸς ἐμοῦ] Ὅτι ἐν πᾶσι φέρε- 
ται, ἐμοῦ, ἀλλ᾽ οὐκ, ἐνιεῦ. ὅμως ἐπί τι- 
γὼν ὃ Ζηνόδοτος ἐπὶ τὸ χεῖρον μετατίθησι. 
Ω. (ΡΟ 5. εχ Ηαυ]. ““ ἐμεῦ Ζοηο- 
ἀοι5.») Ἔνθα σέ φημι) Ὅπου φημί 
σε εἰδησέμιν, καὶ γνωσθῆναι τοῖς ἀνθρώ- 
ποις ἐκείνοις ὅσοι εἰσὶν ἄριστοι ἀπὸ πάν- 
τῶν τῶν Φαιάκων. ἢ οὕτως, ὅπου φημί 
σε γνωρίσειν τοὺς Φαίακας ἐκείνους ὅσοι 
ἀπὸ πάντων Φαιάκων εἰσὶν ἄριστοι. Β. 

258. ᾿Αλλὰ μάλ᾽ ὧδ᾽ ἔρδειν] ᾿Αντὶ τοῦ 
 προστακτικοῦ τοῦ ἔρδε. Τὸ δὲ οὐκ ἀπι- 
γύσσειν, οὐκ ἀπίνυτος εἶναι. ὡς καὶ ἐν 
Ἰλιάδι (ο΄. 1το.), Κῆρ ἀπινύσσων, τὸ κἣρ 
πινυτὸς (50. ἀπίνυτος) ὧν. Ο. Πινυτὸς 
γὰρ ὁ φρόνιμος, ἀπίνυτος δὲ ὁ ἀσύνετος, 
ἘΝ. 561. Ἔρχεσθον] Ἔνιοι, ἔρχεσθαι. 
υϊρ. [Ιἢ οαά. ἰααθη δηΐ. δος 
80 ΒΟ ᾿π) ΠΟ ΘΟΠιραγοῖ, Θ΄ αἰι- 
Ὀίυι αυΐῃ τ ΔΠΪὰ αιεάατῃ Πυ 5 
ΒΘΏΘΥΒ Χ ὙΘΟΘΏΓΟΥΪ 510 ἰπίογροϊα- 
ἴοπθ; ὨΪΠλἑ τι δ διπμθη ἈΠ Δ ΠῚ 
ΘΟΥΠΙρ οἰ ἔρχεσθον, αι ἴῃ οαά. 
δηΐ, τΘχίι5. ΟὈς πο θας ΜΙᾺ. Βαγηρ5. 
Ιὴ Ηδι]. τοδί Ῥούβομο βοβοϊϊαϊῃ 
οϑὲ αἰοά ἔρχεσθαι ἀϊδογτίθ Παθοΐ, 
ΠΟῺ ΟΟΥρῚς ἃ. 462. Αὐτὰρ ἐπὴν 
πόλιος ἐπιβήομεν, ξεῖνε σὺ δ᾽ ὧδ᾽ ἐμέθεν 
ξυνέει (516) ἔπος (280.). οὕτως τὸ ἑξῆς. 

262. ἐπιβήσομιεν] ἐπιβήομεν Ἡ. ἐπιβείομεν ὟΝ. 
“64. ἀμφιβέλισσαι. 

"ὅς 

257. Γειδησέμεν. 250. κ᾽] κεν Ψ. 
10. πέρι] περὶ. 

2ός. βεκάστῳ. 

Καὶ ἄλλως. Αὐτὰρ ἐπὴν πόλιος ἐπιβά- 
ζομεν, δήεις ἀγλαὸν ἄλσος (291.). οὕτω 
τὸ ἑξῆς. Ο. (εὐ ΗΔ. ΜΙ. δὰ 201.), 
᾿Επιβήωμεν (5816 64. δΔη{.}} ἜἘπιβῶμεν, 
εἰσέλθωμεν. Μασ. 4264. Λεπτὴ δ᾽ 
εἰσίθμη) Στενὴ ἡ δίοδος τοῦ λιμένος, τὸ 
γὰρ πλῆθος τῶν νηῶν ἐπέχει τὸ πλάτος 
τῆς διόδου. ἢ ἀπὸ τοῦ εἰσιέναι κατὰ 
πλερνωσμὸν τὸν ἰσθμὸν λέγει. Β. Ε;. Ο. 
Βίσίθμη, εἴσοδος, ἀπὸ τοῦ εἰσιέναι, κατὰ 
μεταπλασμὸν τὸν ἰσθμὸν λέγει. ψυ]ρ. 
Τὸ δὲ εἰσίθμη βαρύνεται ὡς στάθμη. 
᾿Αριστοφάνης δὲ σὺν τῷ σ γράφει ἴσθμη 
παρὰ τὸν ἰσθμόν. Β. Ὁ. (0Ὁ] δὐἀποτοξ 
ΒΟ Ϊο δῇ 2ός.)---ΡΟΈ 8. οχ Ηατ]. 
Ἰΐα γϑξοσε : “ εἰσίθμη (5819) σὺν τῷ σ 
ΑὐἸϑι ΟΡ ἢΔη65: δε ίῃ δ΄ ἀθηα]5: “ εἰσί- 
““ σθμη ἴοχῖ, ΘΧχ Θηγθηή. οἵ δὲ βοῦοὶ. 
μἰδηθ." τὸ δὲ, ἀμφιέλισσαι, ἀμφοτέ- 
βωθεν στρεφόμενα, ὑπὸ κωπῶν. Β. Ἐ;. Ο. 
2ός. Εἰρύαται] Εἱλκυσμέναι εἰσὶν, ἢ 
φυλάττουσιν, ἔνθα ἵστανται αἱ νῆες. Ἐ!. 
Τὸ δὲ ἐπίστιον, ἐποίκιον, σκηνὴ, νεώριον ἢ 
σκάφος, παρὰ τὸ ἱστίον. λέγει δὲ ὅτι 
ὑπὸ τοῦ πλήθους τῶν νεῶν τῶν ἐωλκη- 
μένων (υ]σ, νεωλκ. 50Γ. νενεωλκ.) 
στενή ἐστιν εἴσοδος. ἘῚ. νυ]ρ. ἜἘπι- 
στιόν ἐστιν ἑκάστῳ] Ἕκαστος τῶν Φα;:- 
ἄκων κέκτηται ναῦν εἰς ἣν ἐναυλίζεται. 
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ἔνθα δέ τέ σφ᾽ ἀγορὴ, καλὸν Ποσιδήϊον ὥμφις, 

ῥυτοῖσιν λάεσσι κατωρυχέεσσ' ἀραρυια. 

ἔνθα, δὲ γηῶν ὅπλω μελαινάων ὠλέγουσι, 

πείσματα, καὶ σπεέιρω, καὶ ἀποξύνουσιν ε ἐρετμά. 

οὐ γὰρ Φαιήκεσσι μέλει βιὸς, οὐδὲ φαρέτρη, 

ἀλλ ἱστοὶ καὶ ἐρετμὰ γεών, καὶ γήες εἴσωι, 

ἦσιν ἀγαλλόμενοι πολιὴν περόωσι θάλασσων. 

τῶν ἀλεείνω φῆμιν ἀδευκέα, μῆτις ὀπίσσω 

μωμεύῃ' μάλα δ᾽ εἰσὶν ὑπερφίαλοι κωτὼ δῆμον" 

καί γύ τις ὧδ᾽ εἴπησι κακώτερος ἀντιβολήσας, 

τίς δ᾽ ὁδὲ Ναυσικάα ἔπετωι κωλός τε, μέγας ΤῈ; 

468. ἔνθα δὲ] ἐνθάδε Υ. 
κε οχ διηρηά., ἀθιηάβ τίς Η. 

τὸ δὲ εἰσίθμη κ- τ. λ. (υἹα, 8α 264.). 

Β. Ο. 
(ϑογ. τόνῳ) ὡς ἐπίκριον. ἤτοι ἐποίκιον, 

σκηνὴ, νεώριος (510). ἢ σκάφος, παρὰ τὸ 

ἰστίον. λέγει δὲ ὅτι οὐδεὶς ξένος ἐστὶν, 

-“᾿ Ν ,ὔ 

᾿Ἰακὴ ἡ συναλοιφή᾽ τῷ δὲ πόνῳ 

ἀλλ' ἅπαντες πολῖται καὶ ἐφέστιον πὺρ 

ἔχοντες. διὰ δὲ ψιλοῦ ἀντιστοίχου ἐξενή- 

γνεκται, ὡς τὸ δέχεσθαι δέκεσθαι καὶ οὐχί 
266. 

Ἔνθα δέ τέ σφ᾽ ἀγορή] Περὶ τὸ ἱερὸν 
τοῦ Ποσειδῶνός ἐστιν ἀγορὰ ἔνθα δημη- 
γοροῦσι. Β. Ω. Καλὸν Ποσειδήϊον] 
᾿Αφιερωμένον (δ υῖρ. καθιερ.) τῷ Πο- 
σειδῶνι τέμενος. Ἐ!. ΜΡ. 265. Ῥυ- 
τοῖσι λάεσσιν] Μεγάλοις, τοῖς μὴ δυνα- 

μένοις ἐπ᾿ ὦμων φέρεσθαι, ἀλλὰ ἑλκομέ- 
γοις διὰ τὸ μέγεθος. Ἐὶ. ΄ ᾿Ἑλκομένοις διὰ 

., πὸ μέγεθος. κατωρυχέεσι δὲ, καλῶς θε- 
μελιωθεῖσι. Ὁ. . Λείοις, εὐξέστοις. Ο. 

Τοῖς εἱλκυσμένοις, ἐκ δὲ τούτου μεγάλοις. 
ψυὶρ. ᾿ ᾽68. Μελαινάων ἀλέγουσι] 

Διὰ φροντίδος ἔχουσι καὶ ἐπιμελείας ἀξι- 
οὖσι. ΜΡ, 
δηλοῖ γὰρ τὸ α τὸ ὁμοῦ, ὡς ἐπὶ τοῦ ἀκό- 
λουθος, ἔστι δὲ καὶ (5οΥ. νἱά, ὅ ἐστιν) 

2 8ῖς Μραϊοὶ. 

7 - Ν 

οὐκί. τοῦτο δὲ κατὰ διάλεκτον. ὦ. 

᾿Αποτιθέασι, συλλέγουσι. 

εἰοπθη ἄαί 1]. ΒΟΤΊΥΤΜ. 

ΟΔΥΣΣΕΙΑΣ Ζ. 

46. ἀποξύνουσ ιν] ἀποξείνουσιν Η. 
10. ὡς Γείπησι. - 

ϑοά τηδηϊοϑία οβῦ σοΥΓυρίοἶδ. 
ΡΓΘΘΟΘ ΔΘ ἢ 5 ἄβρομοι, εἰπηῖγαπι δα ἢ, ν΄, 41. βου ΘΠ Δαϊηαθθ καὶ ἀνίαχοι ἁμαϊωχ,οι. Νδπι, 

ἴῃ τοχίι οἰϊδηι βου οθαΐαγ ΟἸἸτὴ 10] ἀνίωχίοι ῬΓῸ αὐίαχοι. 

ἃ Ῥοῦβ. οχ Ηαι[]. ““ ἀποξείνουσιν τοχί. οἵ 5080]. φλοιὸν περιξέουσιν." 

266 ---276. 18. ΟἹ. 

275. νύ τις] 

ὁμοκέλευθος, καὶ ἄβρομοι ἅβρομοι, κα 
ἀνίσχυροι ἅμα Ἰάχουξ. οὕτω δὲ κα 
ἄλοχος καὶ ἄκοιτις. Ἐ. 4260. Πεί- 

σματα] Τὰ ἀπόγεια σχοινία. κακαῖς Ι 
Νῦν οἱ μεγάλοι κάλοι, παρὰ τὸ σπεῖραι, 
δι’ ὧν ἕλκονται αἱ νῆες. Ψαϊ!ρ. 64. δηΐ. 

(ηδπι ἴῃ γϑοθηζῦ. ρ]ογάσιθ πιιΐαϊα). 
Πείσματα] Τὰ σχοινία τὰ ἀπόγεια, 

᾿ 
͵ 
κ 
" 

παρὰ τὸ πείθεσθαι αὐτοῖς τὴν ποῖ ΒΕ. 

3. Βαγηθβ. Καὶ σπεῖρα] Δι’ ὧν ἕλ- 
κονται αἱ νῆες. Ω. Τὸ δὲ, ἀποξύνουσιν, ' 
ἤτοι τὸν φλοιὸν περιξέουσιν .. ΕΗ. 78} ει 

Φῆμιν ἀδευκέα) ᾿Απὸ τοῦ γλεῦκος ἀγλευ- 

κέα καὶ ἀδευκέα. ἢ τὴν ἀπρισδόκητον,, 
ἀπὸ τοῦ δεύκω τὸ βλέπω. ἢ τὴν πικρὰν, 
ἢ τὴν ἀφανῆ. Β. Τὴν πικρὰν καὶ ἀδεῦ- ' 

κος (30, δεῦκος ν6] γλεῦκος) μὴ ἔχου- 
σαν. Ω. ᾿Απροσδόκητον. παρὰ τὸ δο- 
κεῖν. καὶ ἀδευκής, ἀπευκέα τινὰ οὖσ 
τὴν πολύπικρον. Ἐ. 2575. Καί νύ Ἵ 

ὧδ᾽ εἴπῃσιν ᾿Αθετοῦνται στίχοι ιδ΄ ἕ, ἕως, 

ἀνδράσι μίσγηται. (δυο. ΡΟΒ5. 
ΗδΔ1]. ) ̓ ὡς ἀνοίκειοι τῷ ὑποκειμένῳ προσ, 
ὦώπῳ. εἴρηται οὖν τοῦτο διὰ τῶν πρὸ αὐ-, 
τῶν β΄ στίχων, τῶν ἀλεείνω φῆμιν ἀδασι 

--------ο,μ 

᾿ 

Εοάοτῃ ΘὨΪΠῚ δος Ρογποιΐ αυο. 

ΒΌΤΤΜ. 
Ἐδηάοτῃ οχρ οᾶτ. [ 



18. ΥἹ. ΟΔΥΣΣΕΙΑΣ Ζ. 277--τ--203. 957 

εἶνος ; ; ποὺ δέ μιν εὗρε; πόσις νύ τοι ἔσσεται αὐτῇ. 
τινώ που πλωγχθέντα κομίσσατο ἧς ἀπὸ νηὸς, 

νδρῶν τηλεδαπῶν" ἐπεὶ οὔ τινες ἐγγύθεν εἰσίν. 
τίς οἱ εὐζωμένη πολυάρητος θεὸς ἦλθεν, ,χϑ8ο 

ὑρανόθεν καταβάς" ἕξε, δέ μιν ἤματα πάντα. 
ἕλτερον, εἴ κ᾿ αὐτή περ ἐποιχομένη πόσιν εὗρεν 
λλοθεν" ἡ γὰρ τούσιδε γ᾽ ἀτιμάζει κατὼ δῆμον 
αἴηκας, τοί Ἂ» μνώνται πολέες τε καὶ ἐσθλοί. 
ς ̓ ἐρέουσιν, ἐμοὶ δέ. κ᾽ ὀνείδεα ταῦτα γένοιτο" 

αἱ δ᾽ “ἄλλῃ νεμεσῶ, ἥτις τοιαῦτά γε ῥέει, 
“ὃς 

τ ἀέκητι φίλων πατρὸς καὶ μητρὸς ἐόντων 

»δράσι μίσγηται, πρίν Ν ἀμφάδιον γάμον ἐλθεῖν 

ἽΨΕ, σὺ δ᾽ ὧδ᾽ ἐμέθεν ξυνίει ἔ ε7τος. ὄφρα τάχιστα 
͵ Ν 

ομπῆς καὶ νόστοιο τυχῆς ἀλω «εὖ πατρὸς ἐμοῖο. 290 

μεν ἀγλαὸν ἄλσος ̓ Αθήνης, ἄ ἄγχι κελεύθου, 
γείρων" ἐν δὲ κρήνη νάει, ἀμφὶ δὲ λειμών' 

ἢ δὲ. πατρὸς ἐμοῦ τέμενος, τεβωλυϊά τ᾽ ἀλωὴ, 

277. νύ τοι] δέ οἱ, αΥγαΐ νυ 584 Θαάθιη πιδηι5 ἴδοὶς δὲ Η, ῬΟΆΞΒ. 
28 5. γένοιτο) γένοιντο ΕΙ, 

288, μίσγηται] μίσγεται Η. 
10. κελεύθου] θαλάσσης Η. 

8, Ρῆς. 

7. ἀβέκητι. 
"ν] δήεις ὟΥ. 

χ, ῷ. 270. ᾿Επεὶ οὔτινες ἐγγύθεν 
ἰν} Ἐπειδὴ οὐκ εἰσὶ πλησιώτερον ἂλ- 
» εἰρωνικῶς. Β. 428ο. Πολυάρητος 
4 Πολλῶν εὐχῶν ἀκούων, ἢ πολλῶν 
ὧν ἀξιούμενος. γίνεται δὲ ἀπὸ τοῦ 
ὺ καὶ τοῦ ἀρὰ ἣ εὐχή. 15, 282. Βέλ- 
ον, εἰ κ᾽ αὐτή] " Αμεινὸν εἰ ἀπελθοῦσα 
εν ἄνδρα ἀλλαχόθεν. εἰ γὰρ Φαίακά 
σι λήψεται, ἀτιμήσει τοὺς ἄλλους 
Ἰστῆρας, οἵτινες αὐτὴν μνηστεύενται. 
τ᾽ εἰρωνείαν, βέλτερον εἰ αὐτὴ εὗρεν 
τῇ ἄνδρα. ἀτιμάζει γὰρ τοὺς Φαία- 
; οὗ αὐτὴν μνηστεύονται. ΒΒ. ἘΣ. Ω. 
τ Ἤ ὰ ἀέκητι] Ψιλωτέον τὸ ἤτ', 
ἦ οὕτως, καὶ ἄλλην νεμεσῶ ἥτις ἂν 
τά γε ῥέζοι καὶ ἀέκητι γονέων ἀν- 

280. ἦέ ἔοι. 
οἱ Ὗ. 

10. ξερέουσιν. 
280. βέπος. 201. δήο- 

203. ἔνθα δὲ] ἐνθάδε Ν. 

δράσι μίσγηται, ᾿Αρίσταρχος. Ο. 
280. ̓ Αρίσταρχος, σὺ δ᾽ ὧκ . Ζηνόδοτος, 

ἐμεῖο. Η 41]. “ὈοΡοθαΐ ἐμέο. ΡΟΒ 5. 
Σὺ δ᾽ ὧδ᾽ ἐμέθεν) ἔΔμεινον γράφειν ἐ ἐμοῖο, 
ἀπὸ τοῦ ἐμεῦ (Ππηπ10 ἐμοῦ). τὸ γὰρ 
ἐμεῖο ἀπὸ τοῦ ἐμεῦ ἀσυνάρθρου γέγονεν. 
Ζηνόδοτος ἐμεῖο, καὶ ἐπεκράτησεν. Ὁ. 
201. Δήομεν} Εὕὔρωμεν. Μ5. Βαῖηρξ. 
Δήομεν) ΓΡ. δήεις, ἀντὶ τοῦ εὕρης“, 
ΗΔ]. Ω. ΑἹ χαρ: ἔστεραι, δήεις. Η αι]. 
“ Ἐὰ 516 οἰταίιιν ἴῃ 50  } 115 δά 562.» 
ΡΟΙΒ. ἴλγχι θαλάσσης] Γρ. κελεύ- 
θου. αι]. 203. Ἐνθάδε «τατρὸς ἐμοῦ 
τέμενος] Τέμενος λέγεται ἥ ἀποτετμη- 
μένη γὴ κατὰ τιμὴν, δενδρυφόρου γῆς ἢ 
ἀμπελοφόρου ἢ σιτοφόρουις Τὸ δὲ, θα- 

τὰ ΠΟἢ ἰμ(6}}9Ὸ : ηἰδὶ ἔαϊς ἔογίο ΟἹϊπι ἡ δ᾽, Αὐϊβίαγομυιβ δέοι βου δοθαὶ ἠδ΄---, 
Μ. 

Ῥουβοιιιδ ΤΌΡΟΩΪ Ἰαδθοὶ εὑρήσεις ; 5. Οἵ ἴῃ 500 ΒΟ Ο]]ο ΒΑγηθ5. ργουηΐο Ἐπιβίατηϊο, γὸ- ΠΕ εὑρήσομεν ς αΥδυιπιαίϊ οι ΠΟΥ ΘῺ 5 πἴθγα δ, ΠΟ ΠΙὈΓΑΥ τη, ΒΕΟΤΥΜ, 
ΥΟΙ,. 1. ι,] 



φδδ 

τόσσον ἀπὸ πτόλιος, ὅσσον τε γέγωνε βοήσας" ' 
ἔνθω κωθεζόμενος μέϊνωι χρόνον, εἰσόκεν ἡμέϊς 29. 
ἄστυδε ἔλθωμεν, καὶ ἱκώμεθα δώμωτω πατρός. 

αὐτὰρ ἐπὴν ἡμέας ἔλπῃ σοτὶ δώματ᾽ ἀφῖχθαι, 

καὶ τότε Φαιήκων ἔμεν ες πόλιν, ἠδ᾽ ἐρέεσθαι, 

δώματα. πατρὸς ἐμοῦ μεγωλήτορος ᾿Αλκινόοιδ. 

βέϊω δ᾽ ἀρίγνωτ' ἐστὶ, καὶ ἂν παὶς ἡγήσαιτο 

οὐ μὲν γάρ. τι ξοικότω τόϊσι τέτυκτῶι 

δώματα Φαιήκων, οἷος δόμος ᾿ Αλκινόοιο 

ἀλλ᾽ ὁπότ᾽ ἂν σε δόμοι κεύθωσι "καὶ αὐλὴ, 

ὠκῶ μάλ ἐκ μεγάροιο διελθέμεν, ὄφρ᾽ ἂν ἵκηαι 

μητέρ ἐμήν" ἡ δ᾽ ἥσται ἐπ᾽ ἐσιχάρη ἐν πυρὸς αὐγῇ; 

Ἰλάκατα στρωφώσ᾽ ἁλιπόρφυροι, θαῦμα ἰδέσθαι, ᾿ 

κίονι κεκλιμένη" δμωαὶ δέ οἱ ἐἑίωτ᾽ ὄπισθεν. Ε΄ 

ἔνθα δὲ πωτρὸς ἐμοῖο θρόνος ποτικέκλιτωι ωὐτῇ, 

νήπιος" 

ἥρωος" 

204. ἀπὸ] ἄπο. 
10. ξεξοικότα. 

Η. κεκύθωσι ὟΥ. 

408, αὐτῇ] αὐγὴ Η. αὐγὴ ὟΝ. 

λεῖα ἃ, ἡ θάλλουσα καὶ πλήθουσα φυτοῖς. 
ΒἙ. ΤΈΘΑΛΥΑᾺ, θάλλουσα καὶ πλή- 
θουσα φυτοῖς. τι], ᾿Αλωὴ λέγεται ὃ 
εἰς φυτείαν ἐπιτήδειος τόπος, δενδροφόρος 
γὴ (δυϊρ. τῆς δενδροφόρου γῆς). Ω. 
Ψυὶ]ρ. 294. Ὅσσον τε γέγωνε βοήσας 
Λείπει τὸ τι (801. τὶς), ἥτις (80Γ. ἦ 
τις) βοήσας ἠκούσθη. ὦ. 207. Δώματ᾽ 
ἀφῖχθαι ᾿Αριστοφάνης, δώματα ἶχθαι. 
ἨΔ]. 298. Ἢδ᾽ ἐρέεσθαι) Τρ. ἠδ᾽ 
ἔρχεσθαι. Ἠδ1]. ᾿᾽Ἐρέεσθαι, ἐρωτᾷν'" 
ἀντὶ τοῦ, ἐρώτησον. γυ!ρ. 202. Οἷος 

δόμος ᾿Αλκινύοιο] ἘΠῤ μὲν πρὸς γενικὴν 
Ν » Ν ὁ δα ,ὔ 3 

ἀφορᾷς, μὴ στίξης εἰς τὸ ᾿Αλκινόοιο. εἰ 

δὲ πρὸς κλητικὴν, στίξον, ἵνα εἶ 44 

Ὀδυσσέα ὃ λόγος λέγων, ἀλλὰ ὦ ἥρως" 
Β. 402. Κεκύθωσι)] Ἔστι τὸ ὑγιὲς 

᾿ - . ἀπὸ τοῦ κεύθω, εἶτα συστολὴ παρηκολού- 

ἃ Ψαγῖα ν᾽ ἀοίυν 6556 Ἰϑοΐϊο, σέμενός τε θωλεῖώ τ᾽ ἀλωή,. απδιη ἴδΙηθη ΟΧ ΓΘΘΘΡ 
θαλυΐα ΤΩΘΓΟ ΒΡ ΒΑ] πγαίο ῃδίδΠ) 6556 Υ6] Δοσθηΐα8 ΔΓΡΊΙ. 

ψΙά. Ογαιητη. πη. 8110]. 8. 62. ποῦ. δά Ο085.3. ΒΌΤΤΜ. 
6 1 δοο ᾿ἰΐίδααο ΒΌΒ 0] 1ο πὸ ἀυθ᾽ δίαιτα αι! θη οϑῦ 46 βουϊρύσγα ἥρως» αΙΆΤα Ἂ" 

ΒΌΤΊΤΜ. 
ἔΉδΔης 5014π| γοσοπὶ βροοίδξ σγδιητηδύϊοι5 αὖ α186 510 ΡΓῸ φεῦξις. 

γΟΟΘΠῚ ΡΥ ΆΠ.Π) ΔΈοϊ. 

εἰζίνιιπι 4111 νοσδίνιιπι 6856 ρας δηΐ. 

ΟΔΥΣΣΕΙΑΣ Ζ. 

206. ξάστυδε. 

403. ἥρωος] ἥρως Ἡ. 

404. μάλα 5ῖηθ ἐκ Η. ὟΥ. 

294-208. 118. 

207. βέλπη. ΝΌ1. τη ̓ ᾽ 
10. δόμοι κ. κ- αὐλὴ] δόμω οἱ αὖὶ 

406. ξιδέσθαι. 407. “ 

᾿ 

θησεν, ὡς ἐν τῷ, Μὴ δή μοι φύξιν ἢ ̓  
Δόλων ἐμβάλλεο θυμῷ (. κ᾿ 4“ 
Κεκύθωσιν ὅμοιον τῷ λελάχωσιν. 
εἰπὼν δὲ δώματα ἐπήνεγκε δόμος, πὶ 

Ὁ ἡ διπλή. Θ. 395. Ἡ δ᾽ ἧσταίδ 
ἐσχάρῃ] Οὐ σημαίνει τὸ παρὰ τὴν ἐ 
ραν, ἀλλ᾽ ὡς τοῦ θρόνου ὑψηλοτέρου 
τοῦτό φησι. τοιοῦτόν ἐστι καὶ τὸ, 

μὲν φιλέεσκεν ὁδῷ ἔπι οἰκία ναίων 
ζ΄.1τ5.). οὐδὲ (56. οὐ γὰρ) τὸ παρὰ τὶ 
ὁδὸν οἰκῶν σημαίνει, ἀλλὰ δηλοῖ ἐν 
τοις τὸ ὑψηλὸν ἀπὸ τῆς γῆς" ἐπεὶ 
ἐστὶν ἡ οἰκία ὑψηλοτέρα τῆς γῆς, 
ἐν αὐτῇ οἰκῶν, ἐπάνω οἰκεῖ τῆς γῆ 

Ἔκ τούτου δηλοῖ τὸν καιρὸν, ὅτι χειμ' 
ἦν. Β. ἘἜΝν πυρὸς αὐγῇ] Ἔν τῷ φῶι 
ζομένῳ (ὑς. καταπεφωτισμένῳ) ὗ 
τοῦ πυρὸς τόπῳ. Β. Ο. νυ ρ. 39 

Νδπη) θάλεια ρτοΐουπηῦ 

ΒΌΤΤΜ.. 



.18. ΥἹ. ΟΔΥΣΣΕΙΑΣ Ζ. 300--- 320. 489 

τῷ ὅγε οἰνοποτάζει ἐφήμενος. ἀθά δ ὝὯΩ ἴα φήμενος, αθώνωτος ὡς. 
ὃν πωρωμειψνάμενος μητρὸς ποτὶ γούνασι χέίρως 310 
)άλλειν ἡμετέρης, ἵνω νόστιμον ἡμωρ ἴδηωι 
χωίρων κωρπωλίμως, εἰ καὶ μώλω τηλόθεν ἐσσί. 
ἱ κέν τοι κείνη γε φίλω φρονέησ᾽ ἐνὶ θυμῷ, 
λπωρή τοι ἔπειτω φίλους τ᾽ ἰδέειν, καὶ ἱκέσθαι 
ΕΥ̓ δος ᾿ Ν 3 -“ ἰκον εὐκτίμενον, καὶ σὴν ἐς πωτρίδω γαῖων. 315 ἃ ὕὕ ͵7 2.ὦ) 7 -“ Ὡς ὥρῶ φωνήσωσ ἐμώσεν μώστιγι φωεινή 

Ψ ς ὙΦ ΖΕΙ ἌΣ δὲ . μιόνους, οἱ δ᾽ ὦκω λίπον ποταμοῖο ῥέεθρω" 
ΒΡ .“5 λ ΄ 4 ἱ δ᾽ εὖ μὲν τρώχων, εὖ δὲ πλίσσοντο πόδεσσιν. 

ἵ Τὰ « « ἂν 7.8 δὲ μάλ᾽ ἡνιόχευεν, ὅπως μ᾽ ἐποίωτο πεζοὶ, 
μῳίπολοί τ᾽, ᾿Οδυσεύς τε γόω δ᾽ ἐπέβαλλεν ἱμάσθλην. 420 ἡ ἢ Ί Ἐν τΚ Εἰ κα 
300. ῥοινοποτάζει. Ρώς. 211. Εἴδηαι. 4 εἴ κέν} εἰ γὰρ Η. 

13, 314.) 2315. ὈΥΠ1Ο ΟὨΪ5581, 564 80 βαάθῃ) ἸΏ Πῖι 1 ὨἸΆΓΡ᾽, ΓΘΡΟΒΙΓΙ, οἵ 
ΥΒ115 ᾿ἰζα ΠΙΠΊΘΙΔΕΪ, 311, 312. ἃ, ἕ. 313, 314.,.210. β, γ»ὃ. Ἡ. 

314. βελπωρή. τε βιδεῖν. 
318, τρώχων] τρέχον, εἴ ἔτρεχον ΒΈΌΡΓΆΒΟΥ͂, 566 

Τ 5. ἸΠΟΙΏΪΒ ΠΟ] 1 ὙΥ, 
17. λίπον 6Χ τάβιγα Η,, 
αἴ ἃ Τὴ. ΗΓ. τρώχων Η. ῬΟΉΞ. 

ὀτικέκλιται αὐγῇ] Περικέκλιται καὶ 
ριέχεται τῇ αὐγῇ. Ε.. Περιέχεται 
αὐγῇ, ἀντὶ τοῦ πεφώτισται. νυ !ρ. 

0. Μητρὸς περὶ γούνασι] Ἤτοι ὡς 
γὴ γυναῖκα προκρίνει (ΕΙ. κινεῖ). ἢ 
εἰ φρονιμωτάτη ἡ ̓ Αρήτη παραδίδοται. 
δ ἄλλως δὲ φιλοικτίρμον τὸ θῆλυ. 
χλλίστρατος. ἘΣ. Ο, Ψα]ρ. (ὨἸ8ὶ 
[06] ἴῃ Ψ ]. (Δ]]ΠἸβέγαϊιιβ πο πο- 
ἡπφατιιν.) 418. Καλλίστρατος, αἱ δ᾽ 
μὲν τρεχέην (5οΥ. τρεχέτην). ῬΔ]. 

ΑἸ}. Τὸ δὲ, πλίσσοντο, βάδην διέτρε- 
ν. ὥστε τὸ ὅλον εἶναι, εὖ μὲν ἐτρόχα- 
, εὖ δὲ βάδην ἤεσαν. Ῥᾷ]. Αἱ δ᾽ εὖ 
" τρώχων, εὖ δ᾽ ἐπλίσσοντο πόδεσσιν] 
(ξ τὸ βῆμα. τὸ δ᾽ ἐπλίσσοντο, βάδην 
3. αὖ πηοᾶο. Β,. Ω. ἴλλλως. Πλίσ- 
ν ἐστὶ τὸ μεταφέρειν σκέλος παρὰ 
ἔλος. οἱ Δωριεῖς δὲ τὰ βήματα πλίκας 
λοῦσιν. Ἱπποκράτης δὲ πλίγμα (ΡᾺὶ. 
ζδα) τὸ μεταξὺ τῶν μηρῶν διάστημα. 
ν καὶ διαπεπλίχθαι φασὶ τὸ περιπλέκειν 
ς πόδας. ἐπειδὴ τοίνυν διισταμένων 
" μηρῶν τὸ βῆμα γίνεται, οὐκ ἀφυῶς 
Δωριεῖς τὰ βήματα πλίκας λέγουσι. 

2 1. 3: τ - 
415, βοῖκον. 

Β. ΟΩ. Ρα]. Πλίξ τὸ βῆμα. πλίσσοντο 
οὖν ἀντὶ τοῦ ἐβημάτιζον. ἐπαινεῖ τοίνυν 

Ν ᾿ ὔ Ν Ν -“ - ,ὔ καὶ τὸν δρόμον καὶ τὴν τῶν ποδῶν κίνησιν, 
ΡᾺ]. ῷ. Πλίσσοντο, διέβαινον. πλίχος 

Ἁ ΒΕ αὐ Ἀ 5 ν 7, ὰ -“ γῶρ τὸ ὑπὸ τὰ αἰδοῖα δέρμα, Ὁ δεῖται 
διαβαινόντων. Ἄα]σ. Οαΐθι5 Μ8. 8 
Βᾶγηθ5. δἀάϊι : πλίσσεσθαι γὰρ τὸ 
βάδην διαβαίνειν, καὶ πλίγμα τὸ διά- 
στημα τῶν ποδῶν. Ἔστι μὲν τὸ πλίσ- 

- “ ᾽ 7 ψ ἃ ΄ σειν τῶν ἅπαξ εἰρημένων παρ᾽ Ὅμήρῳ. 
σημαίνει δὲ τὸ τρώχων (80Γ. τρωχᾷν: 
Μ 6610]. τλὰ]6 οἱ. τὸ τρωχ.) τὸ τρέ- 
χειν᾽ οἱ γὰρ τροχοὶ καὶ τοὺς δρόμους ση- 

͵, ΡΟ χων ᾿, ΣΝ ᾿ μαίνουσι" τὸ δὲ πλίσσειν πόδεσι τὸ βη- 
ματίζειν δηλοῖ, ἀπὸ τοῦ πλίσσειν (80γΥ. 
πλήσσειν) τὴν γῆν" οἱ μέντοι Ἴωνες τὸ 
ἐκτρέχειν τὰ σκέλη" σκέλη γὰρ παρὰ 

,ὔ “ ͵ ἣν 2 “ σκέλος θέντα πλίσσειν Λέγουσι. Δωριεῖς 
δὲ καὶ τὰ βήματα πλίσσας (Ρα!. πλίχας, 
80Γ, πλίκας) καλοῦσιν. ἐπαινεῖ οὖν τὸν 
δρόμον καὶ τῶν σκελῶν τὰς διαβάσεις καὶ 
τοὺς βηματισμοὺς, ὡς ἔχοντας τὸ εὔτακ- 
τον ἐν τῇ πορείᾳ. ῬΑ]. Ὁ. 510. Μάλα] 
Νῦν ἐπιστημόνως. Ψἱρ. 320. Νόῳ δ᾽ 
ἐπέβαλλεν) ᾿Αντὶ τοῦ ἐπιστημόνως. Ὁ. 

ΝΥ ἃ 
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δύσετό τ᾽ ἠέλιος, καὶ τοὶ κλυτὸν ὥλσος ἵκοντο 

ἱρὸν ̓ Αθηναίης, Ἱν᾽ ὥρ᾽ ἕζετο δῖος ᾿Οδυσσεύς. 

αὐτίκ᾽ ἔπειτ᾽ ἠρᾶτο Διὸς κούρη μεγάλοιο" 

Κλῦθι μοι, αἰγιόχοιο Διῶὼς τέκος, ὠτρυτώνη, 

γὺν δὴ πέρ μευ ἄκουσον, ἐπεὶ πάρος οὔποτ᾽ ἄκουσας " 

ῥωιομένου, ὅτε μ᾽ ἔῤῥωιε κλυτὸς ᾿Εννοσίγαιος" 

δός μ᾽ ἐς Φαίηκως φίλον ἐλθεῖν, ἠδ᾽ ἐλεεινόν. 

Ἂς ἔφατ᾽ εὐχόμενος" τοῦ δ᾽ ἔκλυε Παλλὰς ᾿Αθήνη" 

αὐτῷ δ᾽ οὔπω φαίνετ᾽ ἐνωντίον" αἴδετο γάρ ῥώ 

πατροκωσίγνητον" ὁ δ᾽ ἐπιζωφελῶς μενέωινεν 

ἀντιβέω Ὀδυσῆϊ, πάρος ἣν γαίων ἱκέσθαι. 

422. δῖῆβος. 
425. οὔποτ᾽] οὔπωτ᾽ Η. 

Τεχνικῶς ἤλαυνεν. Ἅα]ρ. 5321. Δύσετό 

τ᾽ ἠέλιος] Νῦν (ὈΡᾺ]. "Ἤγουν) πρὸς δυσ- 

μὰς ἀπέκλινεν. ἡμέρας γὰρ ἔτι οὔσης 

εἰσέρχεται ᾽Οδυσσεὺς, παρὸ καὶ ἀχλὺν 

αὐτῷ καταχέει. Ῥα]. α]ρ. Καὶ πῶς 

ἀχλὺν ἐπιχέει τῷ ᾿Οδυσσεῖ ᾿Αθηνᾶ ἅπαξ 

ἑσπέρας οὔσης ; τὸ δύσετο οὖν, πρὸς δυσ- 

μὰς ἀπέκλινεν. Ῥα], ὦ, 2427. Ἔλε- 

ΟΔΥΣΣΕΙΑΣ Ζ. 321-331. 

324. κλῦθί μοι] κλῦθι μεῦ 6Χ Θῃηθηά. αὐ υδά. τὰ. Ἦ. μευ. ν. 

420. ἐναντίον] ἐναντίη Η. Ν'΄ ὟΥ. 

1,18. ΥἹΙ. 
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3230. 

431. βήν. 

εινόν ᾿ἜἘλέους τυχεῖν. νυ ]ρ. 420. 

Αἴδετο] Γρ. ἄζετο. Ῥα]. 330. Πατρο-᾿ 

κασίγνητον] Τὸν θεῖον αὐτῆς, ἤτοι τὸν, 

Ποσειδῶνα. οὗτος γὰρ ἀδελφός ἐστι τοῦ, 

ταύτης πατρὸς τοῦ Διός. Β. ᾿Αρίσταρ- 

χὸς περισπᾶται τὸ ζαφελῶς, καὶ οὕτως 

ἐπεκρώτησεν. ἔδει: δὲ βαρυτόνως. Ῥεῖ, 



ΤΗΣ 

ΟΜΗΡΟΥ͂ ΟΔΥΣΣΕΙΑΣ Ἐ 

----Ἅ«»-.-.-- 

Ἤτα δ᾽, ἐῦ φρονέουσ' ᾿Οδυσεῖ Σξχεριής βασιλῆες. 

ΩῚΣ ὁ μὲν ἔνθ᾽ ἡρῶτο πολύτλας δῖος Οδυσσεὺς, 
κούρην δὲ προτὶ ὥστυ φέρεν μένος ἡμιονοῖϊν. 
ἡ δ᾽ ὅτε δὴ Ω Ν 5 Ν ἕὰ “τῇ 

ου πῶτρος ὡγωκλυτῶ δώμαβ ἐκῶνε, 
ΓΩΣ δι ὁ 7 “ νὰ 327 

στήσεν ὡρ ἐν προθύροισι" κασίγνητοι δὲ μὲν ὠμφις 
͵ 5 3 ὑπ Ε] Ἵ ᾽ 7 

ἰσταντ᾽, ἀθανάτοις ἐνωλίγκιοι, οἵ β ὧπ᾿ ἀπήνης 5 
ἡμιόνους ἔλυον, ἐσθητώ τε ἔσφερον εἴσω. 

Ξ Ἂ, δ΄ 3 λ ἂν 5722. “Ὕ ἥδ. αὶ "“ 

ὠυτή δ᾽ ἐς θάλαμον εον ἡιΕ" δαῖε δέ οἱ συρ 
κω » 7 3 "4 

γρήυς Απειραωίη θωλωμηπόλος Εὐρυμέδουσω, 

Ι. δῖῥος. 

ὑπ᾿ ἀπήνης. 
2. ξάστυ. 

6. ξεσθῆτα. 
ἤν Εὰ: 

“Ὑπόθεσις. ᾿Αθηνᾷ ἐπὶ τὴν πόλιν πα- 
βωγενομένῳ ᾿Οδυσσεῖ ὑπαντᾷ, καὶ ἀξίως 
(ἑξῆς οι. Βᾶγηθ65.) ἀντιδείκνυσι τὸν 
᾿Αλκινόου οἶκον, εἰς ὃν εἰσελθὼν ᾽Οδυσσεὺς 

προσπίπτει τοῖς τῆς ᾿Αρήτης γόνασι, καὶ 
δεῖται αὐτῆς πέμψαι αὐτὸν εἰς τὴν πα- 
τρίδα. ἀναστήσας δὲ αὐτὸν ὃ ᾿Αλκίνοος 
παρακαθίζει αὑτῷ καὶ δεῖπνον παρέχει. 
ἡ δὲ ᾿Αρήτη θεασαμένη τὴν ἐσθῆτα, πυν- 
θάνεται πόθεν ἔσχεν ; ὁ δὲ διηγεῖται αὐ- 
τοῖς τὸν ἀπὸ Καλυψοῦς πλοῦν καὶ τὸ γε- 
γενημένον ναυάγιον, καὶ τὴν πρὸς αὐτοὺς 
ἄφιξιν, καὶ ὅτι δεηθεὶς Ναυσικάας ἔλαβε 
τὴν ἐσθῆτα. ῬᾺ]. Ε΄. Ο. Βαγηρ5. "Αλ- 
λως. Ναυσικάα εἰς τὴν πόλιν ἀφικνεῖ- 
ται. καὶ μετ᾽ ὀλίγον ᾿Οδυσσεὺς ἱκετεύει 
᾿Αρήτην τὴν ᾿Αλκινόου γυναῖκα τοῦ βασι- 
λέως. καὶ μετὰ τὸ δεῖπνον πυθομένης, 

5 ὙΙά. ποῖ. δὰ γ΄. τοφ. ΒΌΤΤΜ. 

5. ὃ᾽ ἀπ' ἀπήνης] ρ᾽ ὑπ᾽ ἀπήνης Η. ῥ' 
7. ξεόν. ῥοι. 

ὁπόθεν τὴν ἐσθῆτα ἔσχεν, ἐγνώρισε γὰρ 
αὐτὴν, τὰ συμβάντα αὐτῷ κατὰ τὸν 
πλοῦν ἀπὸ τῆς ᾿Ωγυγίας μέχρι τῆς τῶν 
Φαιάκων γῆς διηγεῖται. ῬᾺ]. Ω. Ψ]ρ. 
2. ᾿Απὸ κοινοῦ τὸ, μένος ἡμιόνοιιν ἃ, ῬαΪ. 
5. ᾿Αθανάτοις)] ᾿Αστράσιν. Ῥᾳ]. ΟΥ̓́ ῥ᾽ 
ὑπ᾽ ἀπήνης ἡμιόνους ἔλυον] Τοὺς ὑπ᾽ ἀπή- 
νῆς ἡμιόνους. ῬᾺ]. 7. Δαῖε δέ οἱ πῦρ) 
Ἤτοι ἧπτε πυρὰν διὰ τὸ εἶναι χειμῶνα. 
Β. 8, Γρῆυς Ὁ] Αἰδέσιμον γὰρ τὸ γῆρας 
καὶ σωφροσύνης παρασκεναστικόν. Ῥαὶ. 
᾿Απειραίη) Αποθεν παροῦσα, (1η8. νἱά. 
ἢ) ἠπειρωτική (Ρα]. ἢ πειρατική). Ῥαὶ. 
: α]ρ. Ἔστι δὲ ἀντικρὺ Κερκύρας ἢ 
Ηπειρος. Ἄς. Ἠπειρωτική, ἥ γὰρ 
τῶν Φαιάκων νῆσός ἐστιν. Ῥᾳ]. Ἢ 
ἠπειρωτική. ἡ γὰρ Ἤπειρος τῶν Φαιάκων 
νῆσός ἐστι, Λέγεται δὲ καὶ ἤπειρος ἣ 

Ὁ Ἐρεζα]ὶ βομο πὶ δὰ μη ς νουβατῃ ΘβῸ : ΠΔΠῚ ἴῃ σο. ΠΘαΠ6 δἴσηο πρῆὰδ ροβὶτι 
ἰπάϊσαῖαν αὰο ρογιϊποαῖ. ΒΌΤΥΜ. 

“ Νἱάθ ἀιᾶπι οργοσίο τϑοθητοῦ Οτεθουϊ5 δηϊταυϊοτὶς ουβοιν αι οῃ θη Ρεγνθσίοσξ. 
Ὠϊχογαΐ 1116 ἠπσειρωςικὴν νοσαγὶ ρογο συ δ πὶ ἢΠΠ πὶ ἈΠΌΙη αΙΟὨἶΔΠὶ ἡ τῶν Φαιάκων (ἰηΐ, 
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τήν ποτ᾽ ᾿Απείρηθεν γέες ἤγωγον ἀμφιέλισσαι" 

᾿Αλκινόῳ δ᾽ αὐτὴν γέρας ἔξελον, οὕνεκα. πᾶσι Ιο 
Φαιήκεσσιν ἄνασσε, θεοῦ δ᾽ ὡς δῆ ἥμος ἄκουεν 

ἢ τρέφε Ναυσικάαν λευκώλενον ἐν μεγάροισιν. 

ἤ οἱ πῦρ ἀνέκωιε, καὶ εἴσω δόρπον ἐ ἐκόσμει. 

Καὶ τότ᾽ Ὀδυσσεὺς ὦ ὥρτο πόλινδ᾽ ἔμεν' ἀμφὶ δ᾽ ᾿Αθήνη 

πολλὴν ἠέρα χεῦε, φίλα φρονέουσ᾽ Οδυσῆϊ, 15 

μῆτις Φαιήκων μεγαθύμων ἀντιβολήσας 

κερτομέοι Ῥ ἐπέεσσι, καὶ ἐξερέοιθ᾽ » ὅτις εἴη. 

ἀλλ᾽ ὅτε δὴ ἄ ορ᾽ ἔμελλε πόλιν δύσεσθαι ἐ ἐρωνγῆν, 

ἔνθω οἱ ἀντεβόλησε θεὰ γλαυκῶπις ᾿Αβθήνη, 

9. ἀμφιβέλισσαι. 

10. ἔοι. 10. κερτομιέοι ξεπέεσσι. 

ὅλη οἰκουμένη, ἥτις τέμνεται εἰς τρία, εἰς 
᾿Ασίαν, εἰς Λιβύην καὶ εἰς Εὐρώπην. ἑκάσ - 
τη δὲ τούτων γὴ καλεῖται ἤπειρος. Β. 
Ὅτ, συνέστειλεν ἰακῶς. καὶ ἑξῆς, τὴν 
πότ᾽ ἀπείρηθεν. Ῥα]. Θαλαμηπόλος] 
Ἤτοι ἡ περὶ τὸν θάλαμον ἀναστρεφομένη. 
ἢ ἡ τοῦ οἴκου προνοοῦσα. Ψυ]ρ. 0. 
᾿Απείρηθεν] Πόῤῥωθεν, ἀπὸ τῆς ἠπείρου. 
νυ]ρ. τι. Θεοῦ δ᾽ ὡς δῆμος ἄκουεν] 
Καὶ τοῦτο οἰκονομικῶς. ὠμῶς (ΡᾺ]. ἀη- 

δῶς) γὰρ ἔχουσι πρὸς τὰς πομπὰς ὡς ἐν 

τοῖς ἑξῆς ἐρεῖ. διὰ δὲ τὴν φιλοξενίαν τοῦ 

᾿Αλκινόου ἀνωγκαίως ὑπακούουσι. τὴν 

πειθαρχίαν οὖν αὐτῶν ἀναγκαίως προσ- 
ενίστησιν. Ο, Ῥα]. 12. ᾿Αθετεῖ Ζηνό- 
δοτος (δυο. ΡΟΙΒ. εχ Ηδη].). ἤδη 
γὰρ εἶπε, Δαῖς δέ οἱ πῦρ. ([η8. καὶ) διὰ 
τὴν διαφορὰν τοῦ εἴσω πρὸς τὸ ἔνδον. 

Ρα]. Παρεσκεύαζε. Δεῖ νοεῖν ὅτι ἑσπέ- 
ρᾶς εἰσῆλθεν ἡ Ναυσικάα. Ῥα]. 14. 

Αὐτὰρ ᾿Αθήνη)] Ἤτοι ἡ οἰκεῖα φρόνησις 
ὑπέθετο αὐτῷ κατὰ τὴν νύκτα ἰέναι. 
Καὶ ὁ ἀὴρ δὲ καὶ ἡ ἀὴρ τὸ αὐτό, ἡ ἀὴρ 
γὰρ ἡ ἀορασία, ὃ ἀὴρ εἰ μὴ ἔχει τὸ φω- 

11. ξάνασσε. Εώς. 

Ὁ δαάθιῃ πη8ηι ροβῦ γαβιγάτη Η,. Ὗ. Ὑ, 
13. ἔοι. 14. ἀμφὶ δ᾽ αὐτὰρ 

17. ὅτις] ὅστις 6χ Θπη6η6, Η. 

τίζον. ἘΪ, τς, Πολλὴν ἠέρα χεῦε] Ὅτε 
ᾧ ᾿Οδυσσεῖ περιέθηκε σκότος. οὐ τοῖς 

Φαίαξιν, ὡς ἐν τοῖς ἑξῆς Ζηνόδοτος (νά, 

84 41.). Ρα]. ῷ. τό. Μήτις Φαιήκων 

μεγαθύμων] ὝὙὝπερόπτας εἰσήγαγε τοὺς 

Φαίακας οἰκονομικῶς, ἵνω πρὸ καιροῦ μήτε 
» 7 ͵7 ͵7 ͵7 ΕῚ - 

ὀνομα μήτε πατρίδα μήτε τύχην αὐτοῦ ὁ 

μάθωσιν, ἀλλ᾽ ὡς ἤθελεν αὐτοῖς οἰκονοτ 

μήσῃ τὴν ἀπόκρισιν. 

τοὺς ξένους ; ὅτι ἐκ τῶν ἐναντίων φιλαν- 
θρώπους πεποίηκε τοὺς ἄρχοντας αὐτῶν. ὦ 
οὐδὲν οὖν εἰς τὰ τοιαῦτα ἔμελλε βλάψειν 
τὸν ᾿Οδυσσέα ἡ τῶν ὑποτεταγμένων αὖ- 
θάδεια. Ἑἰ δὲ καὶ περὶ τῆς εἰς τὴν ᾿1θά- 
κην ἐκβάσεως προοικονομιεῖ τι ὃ ποιητὴς ἡ 
διὰ τοῦ τοιούτου ἤθους τῶν πολιτῶν, εἰστ᾽ 
ὄμεθα ἐπὶ τοῦ οἰκείου τόπου γενομένου, ὦ 
Ρα]. Θ. 18. Ἔραννήν] Διὰ τὸ ἀπρῶ- ᾿ 
γμον καὶ τὴν ῥωστώνην τῶν βιούντων αὐτ΄ ὦ 
τόθι. ἢ τὴν τῷ ᾿Οδυσσεῖ ἐρανὴν δ ἄμ- Ἢ 
φω, ὃ ὅτι τε ἐκ ναυαγίου περισέσωστο, καὶ 
ὅτ, ἐντεῦθεν προσεδόκα εἰς τὴν πατρία!ν 
ἀφίξεσθαι. Ῥαᾳὶ. Ο. το. Θεὰ γλαυ- 

κῶπις ᾿Αθήνη] Κόρη τις, ἣν θεὰν ὀνομάζει 

ν6], 51 πη ν5, ἴη5. γῆ) νῆσος 510: ἰἷς σὴν Ἤπειρον ἸΠ5ΌΪΑΠΙ ἔδοϊῦ, Οὐ ἴῃ 'ρ50 ῬΔ]. αυΐ 
Β᾽ ΩΟΘΥΙ.5 ΒΟΠΟἸ τὴ Βαθο, ἸΏΓΟΓ ΠΙπθὰ8 ΤΔΠΊ 6, 564 ΔΡ 8118 πηᾶπι!, Βα ρΓᾶ ἀπείρηθεν 501“ 
Ρίαπι οδί: ἀπὸ τῆς ᾿Απείρου νήσου. 
“πολύπειρος. 

ΒρΩ͂ ΒΌΡΟΥ ἀσπειρωίη ἰζογιπι 8118, ἢἱ [Ὰ]101, ΤλΔ 1» 
ΟΕ, δυΐοπι ΒΌΡΥα 500], δα ζ΄. 2ο4. ΒΟΤΥΜ. 

Πῶς οὖν πέμπουσι 
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"“ ᾽ ρ». ᾽' 7 3 ΄' ἃ παρθενική εἰκυῖω νεήνιδι, κάλπειν εχούση , 20 

ν»-" ᾿Ὶ ᾿ »᾿ ᾽ 3 “ « ᾽ 5 4 ,“Ψ π ᾽ 7 στῇ δὲ πρόσθ ὠὐτοῦ" ὁ ὃ ἀγείρετο δῖος ᾿Οδυσσεύς" β ΄ ᾽ "7 91“ ἀνὰ Ὦ τέκος, οὐκ ἄν μοι δόμον ὥνερος ἡγήσαιο 
ὲ “  Ἔ ΄ 3 ᾿Αλκινόου, ὃς τοῖσδε μετ ἀνθρώποισιν ἀνάσσει : 

᾽ Χ -“ 7 2 ΧΙ» κε 7, καὶ γὼρ ἐγὼ ξεῖνος τὠλωπείριος ἐνβα δ᾽ ἱκάνω, 
᾽ 5 »"ὦ 327 ν τηλόθεν ἐξ ἀπίης γαίης" τῷ οὔτινω οἶδω » 5 ὲ “ 5 ἀνθρώπων, οἱ τήνδε πόλιν καὶ γαιῶν ἔχουσι. 

ἣν ᾽ εἰ “΄ “ »“» ᾽ ὌΝ Τὸν δ΄ αὖτε προσεειίστε θεὼ γλαυκωπίις ᾿Αθήνη 
3 »ἅμ [7 τοιγῶρ ἐγώ τοι, ξεῖνε πάτερ, δόμον, ὅν με κελεύεις, 
3 Ἂς » ᾿ 2 7 ’ δείξω" ἐπεί μοι πωτρὸς ὠμύμονος ἐγγύθι ναίει. 

5 2. Ὁ, »" -Ὃ7΄“ἅ32 ΕῚ Ἁ “ })λὰ Ν᾿. ς ες Ἂς ὠλλ᾽ ἴθι σιγή τοῖον ἐγὼ δ᾽ ὁδὸν ἡγεμονεύσω 30 τ: ἢ α μα ἜΝ ἌΣ μηδέ τιν ἀνθρώπων προτιόσσεο, μηδ᾽ ἐρέεινε. 
οὐ γὰρ ξείνους οἵδε μάλ᾽ ἀνθρώπους ἀνέχονται, 

20. βεικυῖα. 21. δῖξος. 
ἔχουσι] ἔργα νέμονται Η. Υ. ΥὙΥ. 
σεο Οἰϊαΐ 50} 0] ϑίθ5 δὰ ν΄. 420. Η. 

23. βανάσσει. 25. βοῖδα. 26. γαῖαν 
27. προσέξειπε. 31. προτιόσσεο] ποτιόσ - 

32. οἵδε] οἵγε Η. 

διὰ τὸ δεῖξαι αὐτῷ τὴν ὁδόν. Ῥᾳ!. 422. 
Οὐκ ἄν μοι] ᾿Αρίσταρχος, ἤ ῥά μοι. Ῥα]. 
Ηδι]. 24. Ταλαπείριος]) ᾿Αρίσταρχος 
μὲν ἀντὶ τοῦ ταλαίπωρος. τινὲς δὲ ἀντὶ 
τοῦ ξένος, καὶ πόῤῥωθεν πεπερακὼς, ἢ μα- 
κρόθεν ἀφιγμένος. Ῥα]. Ψι]ο. 2 ς. Τη- 
λόθεν ἐξ ἀπίης γαίης] Ὅτι τὴν πολὺ 
ἀφεστῶσαν γῆν, οὐ τὴν Πελοπόννησον, 
ὡς οἴονται νεώτεροι. Ῥαᾳ]. ΕΒ. 426. 
Καὶ γαῖαν ἔχουσιν] Γράφεται καὶ (1π8. 
ἔργα) νέμονται, ἀντὶ τοῦ κατοικοῦσι. 
Ἐ. Καὶ ἔργα νέμονται 5010]. Γρ. 
καὶ γαῖαν ἔχουσιν. ΗΔ]. 30. ᾿Αλλ᾽ 
ἴθι σιγῇ τοῖον] Οὕτως ὡς ἔχεις, ἢ ὥς σοι 
δεικνύω. Ῥα], Ηγεμονεύσω “] Προσ- 
ἀγωγὸν πάνυ. οὐ γὰρ τὴν ἰδίαν χρείαν 
καταλιποῦσαν ὑπουργήσειν φησὶν, ἀλλὰ 
τὴς αὐτῆς ὁδοῦ δείξειν τὸ ζητούμενον. 
Ῥὰ]. ὦ. [Ιῃ Οοά. Μπά. ς. ροβί 
ΥΘΥΒΙΙΠῚ 30 ΒΡ Γἰτιη} νΔΟ μι} ῬΓῸ πΠῸ 
γοΥϑιι γϑ]ϊοῖιιὴηλ οϑὲ : ἴῃ ΡᾺ]. διΐθηι 
30. 31. ΔΡΡΟΒΙΓ5 α οἵ γ᾽ μι θγδ - 
τ, ΠΘῸ ἴδῃ 6η,, τα ἃ[1ἃ5 ἤρυὶ βοϊοῖ, 

ΤηΘαἴτ18 4] 14 1118. νΘΥβι18. ΟἸΠ] ΠΙΙΏΘΙῸ 
β ἴῃ ὨἸΑΓΡΊηΘ οομηρατοῖ. 864 οἴη 
ΘΟΓῚΙΠῚ ΒΟ ΠΟ] ]ΟΥΤΙ ἢ} 4185 πιᾶηι δηξῖ- 
αι Θ βουρία βαηΐ ρᾶγ5 ἰηϊογά πη 
ἃ ὈΙΒΠΟραρὸ 510 ἀθβοῖββα, ἰ4ά ἢϊς 
Θὐίδηη [δοίη ριιΐο. Νηι δηΐθνοῦθα 
Β0ΠΟΠ1 δ 31. μηδὲ πρὸς ἴῃ οΥὰ 6ΟΠ1- 
Ραγοῦ 55] σέ ἢ. 6, στίχος, Πηδηιι, ηἰ 
[ἈΠΠοΥσ, 11 δῃεϊαυίοτῖ : αποά τα! ῃὶ 
ν] ἀθίιν σθαι πὶ οχ ῃοΐα: λείπει 
στίχος. (Λυ] αι Θβῖ, ἀρραγοῖ ἔῖββο 
ΟΡ] ΟΏ ἢ ἀθ ἐδἔδοϊι νϑϑιις 46 
ΜΠ]. Δ ΘΧΘΠΊρ᾽π πὶ ργθοτοῖ, Ψὸ- 
τι} ν6. ἢ6 ἢξθο τηθγὰ {πϑυϊξ ΒΌΒΡΙ- 
οἷο ῃδΐα οχ {Π|0 μηδὲ, χφιιοά νἱ ἀδγοΐαν 
81} 1160} δηΐθα ρτο] ὈΙΓΙΟΏ Θὰ γοααυὶ- 
ΓΕΓΘ : ΟῚ ἴδμηθη τϑοίθ {ΠΠπ6 ἠπ- 
Βιδΐαγ 118 ἀλλ᾽ ἴθ, σίγῃ τοῖον, γοΥθὶ5 
ἐγὼ δ᾽ ὁδὸν ἡγεμονεύσω ρϑγΘη ἢ θίϊοο 
Ἰη του] οι. 31. Ποτιόσσεο 5] ̓ Ἐνόρα. 
ἢ προσαγόρευε': ἣ περιβλέπου. Ψ]Ο. 
Μηδὲ πρός τινα ἀνθρώπων, ἐνατένιζε. Ῥαὶ]. 
32. Οὐ γὰρ ξείνους----ἀνέχονται] Οὐ ξε- 

ὁ Ῥοιιβ δὰ 29. ΠΙὰ τρὸς----οἷέγγυθι ναί. ΒΌΤΤΥΜ. 
ὁ Βῖο, πῸἢ σῷ. ΕἸ ῖο οἰταϊ Β6}0]. δὰ ν΄. 32.οθ. ΒΌΤΤΜ. 



9604. 

» Ἂν » 7 ΄ δ ς ιν 5 

οὐδ᾽ ἀγαπαζόμενοι φιλέουσ᾽, ὅς κ᾿ ἄλλοθεν ἔλθοι. 
νηυσὶ θοῆσιν τοίγε πεποιθότες ὠκείησι, 

“ - Ψ 7 » ͵7Ζ ᾿ Ὁ Το ͵) 
λαιτμὼ μεν εἐκπερόωσιν, ἐπεὶ σφισι δῶκ᾽ ᾿Ἐνοσίχβων' 35 

»“" Ζ΄ 3 »“ « ᾿ 3", , 

τῶν νέες ὠκέϊωι, ὡσεὶ πτερὸν, ἦε νόημα. 
τὰ ») ΄ " ἣν τ ςὶχ ΄ 
Ὡς ὥρὼῳ φωνήσασ ἡγήσωτο Παλλὰς ᾿Αθήνη 

« ΓΝ 4 “) - » 

καρπωλίμως" ὁ δ᾽ ἔπειτα μετ᾽ ἴχνιω βαίνε θεοῖο. 
τὸν δ᾽ ὥρω Φαίηκες ναυσικλυτοὶ οὐκ ἐνόησαν 
3 Ἶ ᾿, 327 Ἂς ΄ Υ Ε] ἃς 5 7 

ἐρχόμενον κωτῶὼ ὥστυ διὼ σφεως᾽ οὐ γαρ Αθήνη 
᾽ »ο. ῆ, ᾽ ΑΝ 594 «Ὁ ἃς 

εἴω ἐὐπλόκαμος, δεινὴ θεός" ἡ ῥώ οἱ ἀχλὺν 
7 “" Ψ » Γι Ὁ" “ὦ. 

θεσπεσίην κωτέχευε, φίλω φρονεουσ ἐνι θυμῷ. 
θ 7 » ᾽ δι Ἂς » ᾿ΕΝ 2.} αὐμαᾷξεν δ᾽ ̓ Οδυσεὺς λιμένας καὶ νηως εἰσας, 
Ἂν ΣῈ 5 ", ᾿ς 

αὐτῶν θ᾽ ἡρώων ἀγορὼς, καὶ τείχεω μωκρὼ, 
ὑψηλὰ, σκολόπεσσιν ὠρηρότω, θαῦμω ἰδέσθαι. 45 
» ".ε Ν ων ᾽ Ν » 

ἀλλ᾽ ὅτε δὴ βασιλῆος ἀγωκλυτὼ δώμαθ᾽ ἵκοντο, 

43. φιλέουσιν ὅτε κέν τις ἵκηται ΞΟΠ] 15:68 δὰ ν΄. 119. Η. 

45. Γιδέσθαι. 4[,ἔὃἔὸω ἴθι: 43. ἐξίσας. 

γίζουσι τοὺς ἀνθρώπους. Ψα]ρ. Μάλ᾽ 

ἀνθρώπους ἀνέχονται] ᾿Αττικῶςΐ, ἀνθρώ- 

πους ἀνέχοντας ὑποδέχονται. ῬὰᾺ]. Ὁ: 

Ζητοῦσί τινες πῶς ἐν τοῖς ἑξῆς φιλοξενω- 

τάτους λέγει τοὺς ἀνθρώπους : καὶ φαμὲν, 

ἢ τὸν μὲν ναυτικὸν ὕχλον εἶναι τῷ ὄντι 

ἀηδῆ, τοὺς δὲ βασιλεῖς φιλοξένους" ἢ ἵνα 

φυλάξηταί τινος πυθέσθαι ἢ (ϑ80γ. καὶ) 

πρὸς ἕτερον καταχθῆναι. ἘΦ. Ψ]ρ. 33. 

᾿Αγαπαζόμενοι] Παθητικὸν ἀντὶ τοῦ ἐνερ- 
γητικοῦ. Τὸ δὲ φιλέουσι, μετὰ στοργῆς 

᾿ξενίζουσι. Β. Ῥα]. ᾿Ηδέως πάνυ, ὡς 

αὐτὴ παρὰ τὸ ἔθος τῆς πολιτείας φιλαν- 

θρώπως διακειμένη πρὸς τὸν ξένον. ῬαΪ. 

35. Λαῖτμα] Οἱ μὲν ὅρμημα, οἱ δὲ τὸ 
κῦτος, οἱ δὲ τὸ διάστημα τοῦ πελάγους, 

ἐξ οὗ τὸ μέγα καὶ πλατύ. λέγει δὲ τὸ 

κῦμα. αὶ. Προοικονομεῖ τὴν ἐπάνοδον. 
Ῥα]. 36. ᾿Ηὲ νόημα) ᾿Ἐντεῦθεν τὸ 
παροιμιῶδες, διέπτατο δ᾽ ὥστε νόημα. Β.. 
ἙΕ. Τὸ γὰρ ἐνθύμημα καὶ τὰ πόῤῥω 

ΟΔΥΣΣΕΙΑΣ Η. 433-46. 118. ὙΠ. 

40 

40. ξάστυ. 

Γ 

φαντάζεται. ἘΣ. 30. Ναυσίκλυτοι (50γ. 
-οἱ)] Ὡς ἀγάκλυτοι 8 (861. -οἵ), ἐν συν- 
θέσει καὶ κατ᾽ ὀξεῖαν τάσιν. ἢ γὰρ ναυσί 
δοτικὴ παρὰ τῷ ποιητῇ ὅταν κατ᾽ ἰδίαν 

λέγηται, διὰ τοῦ ἡ γράφεται. ὡς οἱ μὲν 

παρὰ νηυσί Νηυσὶ θυῆσι τοί γε πεποι- 
θότες (η. 34.) διὰ τοῦ ἃ ὅτε ἐν συν- 
θέσει, Ναυσικάα, Ναυσίθοος. Ῥαϊ. Ω, 
Τα ᾿ῃ’ΘΥΊοΟΥ τᾶυρίηθ Ρὰ]. : Ὡς 
ἀγάκλυτοι τόνδ᾽ ἄρα βαρύνεσθαι: ατιοά 
ΠΟῺ ᾿ΠΓ6ΠΠρῸ ; τηᾶχί 6 ΟἿ Ἰηβαυίαπι.ς 
114 τόνδ᾽ ἄρα αιιοά 80 1ΠἸ{Πππὶ νοῦ τ 
51:15.39. 40. Διὰ σφέας) ᾿Αντὶ τοῦ, 
δι᾽ αὐτῶν. Ψα]ρ. Ἔθος τῷ ποιητῇ τὴν 
διά ταῖς αἰτιατικαῖς συντάσσειν. δύνατ ο΄ 
ται δὲ τὸ ἑξῆς εἶναι, διερχόμενον. Ῥα]. 

᾿Ορθοτονητέον τὴν ἀντωνυμίαν διὰ τὴν ο΄ 
πρόθεσιν. Ῥα]. 41. Ἥ ῥά οἱ ἀχλύν} 
Ζηνόδοτος, ἥ σφισιν ἀχλὺν, γράφει. οὐκ «΄ 
εὖ. ἐν γὰρ τοῖς ἑξῆς (143.) φησὶν, Καὶ Γ΄ 

τότε δή ῥ᾽ αὐτοῖς" (516 ἴῃ αἱ. σοα. ρῸ Ὁ 
« 

ΓΘρία μυὰ5. νοοῖ 5 ΠἩ]]]ΠΠ πὴ 1}}} α188 5ἰσηϊῆοδί ἀντὶ τοῦ: ἰάαπθ γεροποηάμπι.. 

Πὸ Βαγαπι 5 σ]ασιιτ οΟη ιδίομθ νἱα. Β δῦ. σόσαπι, Ῥαοστ. Ρ. 793. ΒΌΤΤΜ. 
8 (Ομ, 560]. α΄. 320. οἰπὴ πού. ΒΟΤΈΜ. 
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τοῖσι δὲ μύθων ἦρχε θεὰ γλαυκῶπις ᾿Αθήνη" 
Οὗτος δή τοι, ξεῖνε πάτερ, δόμος, ὅν με. κελεύεις 

δ πεφρωδέμιεν, δήεις δὲ 
δαίΐτην δωινυμένους" 
γάρβει" θαρσαλέος 
ἀμ τελέθει, εἰ 

διοτρεφέας βασιλήως 
ὡς 3. ͵΄7 ΄ “ σὺ δ᾽ ἔσω κίε, μηδέ τι θυμῷ 

γῶρ ἀνὴρ ἐν πᾶσιν ἀμείνων 
κοΐ ποθεν ἄλλοθεν ἔλθοι. 

50ο 

΄ ᾿Ὶ »“ ͵΄ Ε Ρ, ἐσποινῶν μέν πρωτῶ κιχήσεωι ἐν μεγάροισιν, 
δ »»» » ἃ 3: μ΄ 2 Χ ΄ Αρήτη δ᾽ ὄνομ᾽ ἐστὶν ἐπώνυμον" ἐκ δὲ τοκήων » “ὦ “ἶ ΄ 3 

"“ ὧν ὠὐτῶν, οἱ περ τέκον ᾿Αλκίνοον βασιλῆα. 9. γαυσίθοον μὲν πρῶτα Ποσειδάων ἐνοσίχθων 
γείνωτο, καὶ Περίβοιω, γυναικῶν εἶδος ἀρίστη, 
πλοτάτη θυγάτηρ μεγαλήτορος Εὐρυμέδοντος, 
52. ψυ]ραΐα ἃ τη. ΡΥ. : 564 δχ ϑιηβδπή. εἰ καὶ μάλα τηλόθεν ἄλλοθεν ἔλθοι Ἡ. ), βέργοισιν. 

ὑτοῖο) πάλιν 

ΤᾺ]. 47. Ὅτι δύο ὄντων, τοῖσι, εἶπε. 
χὶ περισσὸς ὁ δέ. Ῥᾳ]. 40. Βασιλῆας] 

57. Βεῖδος. 

ἀσιλεῖς, τοὺς κατὰ μέρος ἄρχοντάς φη- 
Ε' ῬᾺ], Β. 6 50. Δαίτην δαινυ- 
ἔγους} Ἰδίωμα τῶν ᾿Αττικῶν, ὡς τὸ λέ- 
ν λέγει, γραφὴν γράφει. Ἐ. Περί- 
γῶσις ὃ τρόπος, ὡς τὸ ποδάνιπτρα ποδῶν. 
κι. Θαρσαλέος] Οὐχ ὁ θρασύς' 
εἶνος γὰρ ἀναιδής. καὶ ἔστιν οἰκεῖον τὴ 
θηνᾷ τὸ τῆς γνώμης. καὶ ἐξ ἀνδρείας 
ἢ λογισμοῦ ὀρθοῦ τὸ θαῤῥεῖν περιγίνε-- 
1. τοῦτο γὰρ δοκεῖ παραιτεῖσθαι τὴν 
ῥῥησίαν ᾽Οδυσσέως, ὅτι ξένος ἐτύγ- 
γεν. ὑποβάλλει οὖν, ὅτι καὶ τὸν τοιοῦ- 
, θαῤῥεῖν δεῖ, εἰ μέλλει σωτηρίας τεύ- 
σθαι. ῬᾺ]. 0. 52. Εἰ κέ ποθεν] 
ἄφεται, εἰ καὶ μᾶλα. Ω. Εἰ καὶ 
λα τηλόθεν ἄλλοθεν ἔλθοι : 5. Ὠγρῃ- 
86 ἴῃ ἴθχίιι ῬᾺ]. Θ0Πο]. Γρ. εἰ καί 
ἐν ἄλλοθεν ἔλθοι. ῬᾺ]. Ηδγ]. ΓΒ 
σποιναν μὲν πρῶτον κιχήσεα: Καὶ 
; ἡ Ναυσικάα φησὶ, Τὸν παραμειψά- 
ὃς μητρὸς ποτὶ γούνασι χεῖρας Βάλ- 
αἰ 310.) ; κιχήσεαι οὖν, ἱκετεύ- 
᾿. ἢ ἐκεῖ τὸ παραμειψάμενος ἀντὶ τοῦ 
ἐλθών, ἐάσας ἀπαράκλητον. ῬᾺ]. Β. 

Κιχήσεαι νῦν ἀντὶ τοῦ ἱκετεύσεις. 
γὰρ καταλήψεσθαι σημαίνει. Ψ]ο. 
᾿Αρήτη]) Καθὸ ἀρητῶς καὶ εὐκταίως 
ΠΟΙ. 1. 

χύτο θέσφατος ἀήρ. ῬΑ]. ἐγεννήθη. ῬΑ]. Μασ. ἘἘπώνυμον] Φε- 
βώνυμον. Ἄ ]σ. ᾿Ἐπώνυμόν ἐστι τὸ ἀπὸ 
γενέσεως μὲν αὐτομάτως τεθὲν, ὕστερον 
δὲ δοκοῦν κατὰ τύχην τεθεῖσθαι, ὡς τὸ 
Δημοσθένης, οἷον ὃ τοῖ δήμου σθένος. ῬᾺ]. 
ὉΠ ᾿Αρήτη δ᾽ ὄνομ᾽ ἐστίν" ἐκ δὲ 
τοκήων] Τοῦτο μάχεται τοῖς ἑξῆς" τὴν 
μὲν γὰρ λέγει Ῥηξήνορος, τὸν δὲ Ναυ- 
σιθόου. λύοιτο δ᾽ ἂν ἐκ τῆς λέξεως. 
τὸ γὰρ τοκήων δηλοῖ καὶ τὸ προ- 
γόνων. καὶ γὰρ τοὺς πατέρας ἐπὶ 
τῶν προγόνων τάττουσιν. ῬΑ]. ἘΣ, Ο. 
(φυιδησιαπι ἴῃ Μεαϊο]. τπὰ]θ αά 
57. Τοἰαῦα πη ΒΟ] τπ.} Δοκεῖ ὅτι 
καὶ ἀδελφή ἐστι ᾿Αλκινόου ἣ 
᾿Αρήτη. οἱ δὲ τοκήων ἐνόησαν τῶν προ- 
γόνων, ἵν᾽ ὦσι συγγενεῖς καὶ μὴ ἀδελ- 
φοί, οὗτοι δέ εἰσι θεῖος καὶ ἀνεψιά. 
Β. Ἡσῶδος ἀδελφὴν ᾿Αλκινόου τὴν 
᾿Αρήτην ὑπέλαβεν. Ῥα]. Β. Ο. Ντηα. 
Ταῦτα πάντα χρήσιμα μανθάνειν τὸν 
ἱκέτην, ἵνα καὶ ἐκ πατέρων τὴν προσφώ- 
νησιν ποιήσηται, ᾿Αρήτη θύγατερ Ῥηξή- 
νορος ἀντιθέοιο (146.) ῬᾺ], Ο. 56. 
Ναυσίθοον] Πόῤῥωθεν ἀναλαμβάνει τὴν 
διαδοχὴν τοῦ γένους, ἐν συντόμῳ δὲ καὶ 
σαφῶς ἐκτίθεται, ὅπερ ἐστὶ δυσχερέστα- 
τον οὐχ ὅπως ἐν μέτροις ἀλλὰ καὶ ἐν πεζῷ 
λόγῳ. Ῥα]. ὦ. Ποσειδῶνος καὶ Περι- 
βοίας τῆς Εὐρυμέδοντος Ναυσίθοας, οὗ 

Μη 

τοῦ 
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ὅς ποθ᾽ ὑπερθύμοισι Τιγάντεσσιν βασίλευεν' 

ἀλλ᾽ ὁ μὲν ὥλεσε λαὸν ἀτώσθωλον, ὥλετο δ᾽ αὐτός. 

τῇ δὲ Ποσειδάων ἐμίγη, καὶ ἐγείνατο πωΐϊϑο 

Ναυσίθοον μεγάθυμον, ὃς ἐν Φαίηξιν ἄνωσσε᾽ 

Ναυσίθοος δ᾽ ἔτεκε ἱ Ῥηζήνορώ τ᾽, ᾿Αλκίνοόν τε. 

τὸν μὲν, ὥκουρον ἐόντω, βώλ᾽ ἀργυρότοξος ᾿Απόλλων, 

νυμφίον ἐν μεγάρῳ, μίαν οἴην παίδθω λιπόντα 

᾿Αρήτην᾽ τὴν δ᾽ ᾿Αλκίνοος ποιήσατ᾽ ἄκοιτιν, 

καί μιν ἔτισ᾽, ὡς οὔτις ἐπὶ χθονὶ τίετωι ἀλλή, 

ὅσσωι νῦν γε γυναῖκες ὑπ᾽ ἀνδράσιν οἶκον ἔχουσιν" 

ὡς κείνη περὶ κῆρι τετίμηταί τε, καὶ ἐστὶν, 

ἔκ τε φίλων παίδων, ἔκ τ᾽ αὐτοῦ ᾿Αλκινόοιο, 

καὶ λαῶν, ὁδί μίν βω;, θεὸν ὡς, εἰσορόωντες, 

δειδέχωτωι μύθοισιν, ὅτε στείχησ᾽ ἀνὼ ὥστυ. 

οὐ μὲν γάρ τι νόου Ὑε καὶ αὐτὴ δεύεται ἐσθλοῦ, ᾿ 

οἷσίν τ᾿ εὖ φρονέησι καὶ ἀνδράσι νείκεω λύει. , ' 

6ο. λαξόν. 63. ἔτεκε] ἔτεκεν ὟΥ. 68. ξβοῖκον. τ. 

λαξῶν. ἔώς. 72. στείχῃσ᾽ ἀνὰ] στείχηι,σιν ἀν᾽ ΘΧ 6Π1. ΟἸΓὴ δ᾽οβϑἃ πορεύονται. 

Η. Ῥοτίαββθ ᾿πιθυργθίαθαϊαν στείχωσιν. ῬΟΒΒ. 10. ἔάστυ. 74. οἷσίν. 

79. 

62. ξάνασσε. 

τ᾿] οἷσι τ’ ἴῃ 56)ο]. Η. 

“Ῥηξήνωρ καὶ ᾿Αλκίνους, Ρηξήνορος ᾿Αρήτη. 

ῬαᾺ]. 59. Ὑπερθύμοισ, γιγάντεσσι] 

Ὡς ἔθνους τινὸς τῶν γιγάντων μέμνηται 

γενναίου καὶ ὑπερηφάνου. τὰ δὲ παρὰ 

τοῖς νεωτέροις οὐκ οἶδεν, οὔθ᾽ ὡς ἦσαν 

ἐκτράπελοί τινες καὶ ὀφιόποδες οἵους αὐὖ- 

τοὺς ἀναζωγραφοῦσι, οὔτε ὡς Φλέγραν 

ᾧκησαν, οὔτε ὅτι θεοῖς ἐμαχέσαντο. ῬαΪ. 

Ω. ὄο. ᾿Αλλ᾽ ὁ μὲν ὥλεσε λαόν] Ὅτε 

ἐμάχετο μετὰ τοῦ Διὸς ἤτοι μετὰ βασι- 

λέως τινός. ῬΑ]. ([ἰτῦοτῖβ. δνδη1α1]8.) 
64. Τὸν μὲν ἄκουρον ἐόντα] Τοῦτο ἐναν- 

τίον τῶν ἐπιφερομένων, μίαν οἴην παῖδα 

λιπέντα. Λύοιτο ὃ ἂν ἐκ τῆς λέξεως. 

τὸ γὰρ ἄκουρον οὐκ ἐκδεκτέον ἄπαιδα 

ἀλλὰ οὐκ ἔχοντα κοῦρον ὅ ἐστιν ἄῤῥενα 

παῖδα. Ῥα]. Β. ἘΣ. Ω. ΤΙηΐεγ ᾿ἸπΠ688 
νοοὶ ἄκουρον ἴῃ ῬᾶΪ. 5 ρου βου! ρίμμ : 
ἀντὶ τοῦ νέον. Νιιηλ ἴῃ αι! Βα δῃη 
ξαϊῖ κοῦρον ὃ "Ακουρον] Αμοιρον ἄῤῥενος 
παιδὸς, ἢ μὴ γεννήσαντα παῖδα ἄῤῥενα. 

ψυὶρ. ὅς. Νυμφίον] Νεωστὶ γεγαμη- 

κότα. αἷς. Νυμφίον ἰδίως τὸν ἤδη 

παιδοποιήσαντα. Ῥαϊ. Τὸ δὲ νυμφίο» 

ἀντὶ τοῦ νέον, οὐ πολὺν χρόνον ἀπὸ τοῖ 

γάμου βιώσαντα Β. Ἐ. Ω. Ρα]. “Απαξ 

δὲ εἴρηται ἥ λέξις. Β. Ε.. Ω. Βραχὶ 

δὲ διασταλτέον μετὰ τὸ νυμφίον. βέδ᾽ 

τιον γὰρ τὸ, ἐν μεγάρῳ, τοῖς ἑξῆς προσ. 

νέμειν, ἵνα δηλωθῇ ὅτι παρθένον αὐτὴ 

ἀπέλιπεν. Ῥα]. 68. Ἐπ᾿ ἀνδράσιν] Γρ 

ὑπ’ ἀνδράσιν. Ῥα]. 72. Δειδέχωτα 

μύθοισιν] ᾿Εκδέχονται ἐπαίνοις. Ρα]. 74 

Οἷσιν τ᾽ εὖ φρονέῃσι]) Καὶ οἷς ἂν εὐφρον᾿ 

ἡ ̓ Αρήτη τὰ νείκη καὶ τὰς πρὸς ἀλλήλοι 

διαφορὰς τῶν ἀνδρῶν καὶ τῶν γυνωικὰ 

διαλύει. ας. ἯΗσι τ’ εὖ φρονέῃσι 

Θαυμαστικόν. οἷς δὲ φρονεῖ (80, Ζι 

φρ.). οὐδὲ γυναικῶν, ἀλλὰ καὶ ἀνδρέ 

γείκεα λύει. Τράφεται δὲ καὶ, ἧσι' 

εὖ φρονέησι. ἘΝ. Οἷσι τ᾽ εὖ φρονέῃσι. 

Τοσαύτῃ συνέσει φησὶ κεχρῆσθαι τ' 

᾿Αρήτην ὃ ποιητὴς ὥστε καὶ στάσεις ἃ 
-“ 

Ν 

δρῶν δύνασθαι αὐτὴν διαλύειν. Τὸ, 
΄ 
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εἰ κέν τοι κείνη γε φίλα φρονέησ᾽ ἐνὶ θυμῷ, ξύν, “ἢ 
ἐλπωρή τοι ἔπειτα φίλους τ᾽ ἰδέειν, καὶ ἱκέσθα, 
οἶκον ἐς ὑψνόροφον, καὶ σὴν ἐς πατρίδα γαῖαν. 
Ἃς ἄρω φωνήσασ᾽ ἀπέβη γλαυκῶπις ᾿Αθήνη 

πόντον ἐπ᾽ ἀτρύγετον" λίπε δὲ Σ χερίην ἐρωτεινήν᾽ 
“ἢ δ).5 Α Ν » ἄ ᾽ 7 ἵκετο δ᾽ ἐς Μαραθῶνα, καὶ εὐρυώγυιων ᾿Αβθήνην, 8ο 

“ " ἐῳ ΝῊ Ν ͵ ᾿, ΥΚῈ ΟῚ Ν δὺνε δ Ερέχβηος συκίνον δόμον. Αὐτὰρ Οδυσσεὺς 
᾿Αλκινόου πρὸς δώματ᾽ ἴε κλυτά: πολλὼ δέ οἱ κῆρ 
ὥρμων ἱστωμένω, πρὶν χάλκεον οὐδὸν ἱκέσθαι: 

᾿ ΄ ἴ ᾿- 5» ͵Ζ ᾿ ΒΩ ΄ 5. ν 

ὥστε γῶρ ἠελίου ὠιγλή πέλεν, ηε σελήνης, 
δώμα καθ᾽ ὑψερεφὲς μεγωλήτορος ᾿Αλκινόοιο. ὃς 

7 Ν ὃς “» ᾽ ψ 4 ὕ Κ Ὑ 9 χάλκεοι μὲν γὰρ τοῖχοι ἐληλάδϑατ᾽ ἔνθα καὶ ἔνθα, 

γ6. βελπωρή. τε ξιδεῖν. "ῆ. βοῖκον. θα, ώ, ᾿ 8. ὑψερεφὲς] ὑψηρεφὲς Η. 
86. ἐληλάδατ᾽] ἐληλέδατ᾽ Η. ἐρηρέδατ᾽ ὝΥ. 

καὶ ἀνδράσιν ὡς ἐν ἐπιτάσει παρέλαβε. τὸ 
γὰρ γυναικῶν νείκεα λύειν ὡρμόζει γυναι- 
δον. Ῥα)]. Β. Ω. αἱ χαριέστεραι, ἧσι 
τ᾽ εὖ φρονέῃσι. πρεπῶδες γὰρ αὐτὴ τὰς 
πρὸς τοὺς ἄνδρας ἔριδας διαλύειν ταῖς 
γυναιξί, ὑπερβιβαστέον δὲ τὸν καί: ἧσι 
τ᾽ εὖ φρονέησι τὰ πρὸς τοὺς ἄνδρας γείκεα 
λύει. ῬΑ]. Β. Ο. 75. Εἰ ἐκείνη προσ- 
φιλῶς διάκειται, ἐν σοὶ ἐλπὶς ἔστω ἰδεῖν 
τὴν οἰκίαν σου. αὶ]. Ὡς γελοίως ὦ βέλ- 
τιστε. οὐ γὰρ τῷ δικαίῳ ἀλλὰ τοῖς φί- 
λοις φησὶν αὐτὴν βοηθεῖν. Ῥα].] “ο 
Σχερίην)] Τὴν Φαιακίαν. τὰ λεγόμενα 
»νῦν Κέρκυρα, αὕτη ἐστὶν ἡ Φαιακία. Β. 
8ο. Μαραθῶνα] Τόπος τῆς ᾿Αττικῆς ἔνθα 
ἀνετράφη ἡ ̓ Αθηνᾶ. Ἐ. [Ιη Ῥα]. οἴη 
δι Ργὰ ὨΟΙΠΘη Μαραθῶνα 5οΥΙρίι) 
οϑϑοῖ τόπος τῆς ᾿Αττικῆς ἃ Πηδηιϊι δηϊ- 
αυϊοτῖ, ΑἸ θγὰ οοηϑιιθία μουιηὶ ΒοΠο- 
᾿ἸΟΥῚΙ ΠῚ ΠΏΣ Ἰαχία, βροῦ νουθὰ 
ἴκετο δ᾽, ΒΟΥ ρΡϑιῖ: τὴν ἀκρόπολιν. Ὑπο- 

ἦ Θρογὰ ργοίϊιην 6556 νἱδοΐην ΟὈΒΟΥν 16, 
ΤΠ} ΒΟΒΟἸ αβίθ ἢ ΒΑρὶ Ὁ, πλα πα ΤΆ ΠΊΘῚ Οδ οι 
Ὁ ΠΟΙ ᾳ βου ρίμπη οββο. ΒΌΤΥΜ. 

τοπεύεται ὃ τόπος, ὡς καὶ Χάρης φησὶ 
(ΡᾺ]. χάρις φασὶ) Ἐ ἐν διορθωτικοῖς. 
Ηδ1]. Ῥαᾳ]. 81. Δῦνε δ᾽ Ἐρεχθῆος] Τὸ 
ἑαυτῆς τέμενος. ἐν γὰρ τούτῳ ἐτράφη ὃ 
Ἐρεχθεύς. Ἐ,. Ῥα]. Ψυὶρ. Τὸ δὲ, πυ- 
κινὸν δόμον, καλῶς κατεσκευασμένον καὶ 

82. Ὥ»- 
μαιν᾽ ἱσταμένῳ] Ἤπόρει γὰρ τί βούλε- 

Ν ΟὟ -“ ,ὔ 

ὑπὸ τεχνικῆς συνέσεως. Εἰ. 

ται ἣ τοιαύτη κατασκευή. καὶ γὰρ ἀπὸ 
οἰκίας καὶ ἐσθῆτος καὶ θεραπόντων ἐστὶ 

τεκμήρασθαι τὸ ἔθος τῶν δεσποτῶν. ῬαΪ]. 
Ἐς. 8ς. Δῶμα καθ᾽ ὑψερεφές] Πε- 
ρισσὴ ἡ κατά. Ῥαϊὶ. 86. Χάλκεοι μὲν 
γὰρ τοῖχο;] “Ῥάδιον μὲν ἦν χρυσὴν πᾶσαν 
φάναι τὴν δημιουργίαν τῆς οἰκήσεως. 
ἀλλὰ τὸ πιθανὸν πρὸς ἕκαστον μέρος τῆς 

κατασκενῆς (ΝΜ 6α10]. παρασκενῆς) ἐπι- 

λέγεται. χαλκοῦς μὲν τοὺς τοίχους πρὸς 
ἀσφάλειαν. τὸν δὲ θριγγὸν (ΡᾺ]. θριγ- 

κὸν) ' κυάνεον, τουτέστι τὴν στεφάνην. 
πρέπον γὰρ τὸ μετέωρον ἀεροειδὲς φαίνεσ- 

Βοος 50 ΠΟ] πὶ, αοά Γκιοϊαπθῦπι ΠΤ ρο- 
4ἃ ἰΙοηρθ Ρ] ασῖ πηὰ οἵ ορτϊπγα ὨιἾτι5 σΟα οἱ 5 

"ΝΒ Οράπιο Βαοκμῖιβ πιοποῖ Χαῖρίς φησι ΥΘΡΟΠΟΉ ἄππ : αἱ οΥἰτίοιιβ ἴῃ ΒΒ 5. δὰ Ριηάαυα τι οἰταῖαι οἵ ἉΠαυΟ το 5. δα ἴῃ 50 80}}. δὰ ΠἸαάοαι. ΥἹὰ. ΨΙΠοΐβοι. ΓΟ]. Ρ.290ῶθ. ΒΟΤΊΜ. 
ἱ Περί τε (ρτὸ δὲ) θριγκόν ὁχ βοβο ο Ηδεϊ. 

Δ ἴΟς ποβίταπι οἱ. ΒΌῸΤΓ ἘΠ: 
δα πὸ νΈΓβαπὶ οἰταΐ Ροῦβ, απο ποβοῖο 

ΜΙ 2 



φθ8 

ἐς μυχὸν εξ οὐδοῦ" περὶ δὲ θριγκὸς κυάνοιο" 

χρύσειωι δὲ θύραι πυκινὸν δόμιον ἐντὸς ἔεργον" 

ἀργύρεοι δὲ σταθμοὶ ἐν χωλκέῳ ἔστωσαν οὐδῷ, 

ἀργύρεον δ᾽ ἐφ᾽ ὑπερθύριον, χρυσέη δὲ κορώνη. 

87. περὶ δὲ] περί τε 560]. δά 86. Η. 

θαι. τὰς θύρας χρυσᾶς, ἵνα τὸ πρῶτον 

τῇ ὕψει προσπίπτον, ἐκ τῆς πολυτελεστά- 
τῆς ὕλης εἴη. οἱ δὲ σταθμοὶ πρὸς τὴν ἐξ- 
αλλαγὴν ἀργύρεοι. χάλκεος δὲ οὐδὸς, διὰ 

τὸ πατεῖσθαι. τὸ δὲ ὑπέρθυρον ἀργύρεον, 

ὡς καὶ οἱ σταθμοὶ, ἵν᾿ ἐκ τῆς ὁμοίας ἥ 

τῶν θυρῶν περιγραφὴ τυγχάνῃ. καὶ φύ- 
λακας τοῖς τοιούτοις οἴκοις ἐπέστησε κύνας 

ἀΐπνους ἐκ πολυτελοῦς ὕλης, καὶ ταύτης 

οὐχ ὁμοίας ἀλλὰ διωφόρου" ἵν᾿ ὁ μὲν φι- 

λόπλουτος τὴν ὕλην θαυμάζη, ὃ δὲ φιλό- 
καλὸς τὴν τέχνην. ὁ δὲ σπουδαιότερος τὴν 

χρείαν (Ῥα]. πιᾶ]6 χροιάν). Οὐδὲν οὖν 
μειρακιῶδες πάσχει ᾽Οδυσσεὺς κατα- 

πληττόμενος τὰ οὕτω παράδοξα. τ). 

ΟΩ. Ῥαᾳ]. Ἐληλάδατ᾽ ᾿Ιωνικῶς ἀντὶ τοῦ 

ἐληλασμένοι ἦσων καὶ παρατεταμένοι. 
Β. Ἐ. Ἐρηρέδατ᾽ Γράφεται, ἐληλέ- 
δατο. Ἐ;. ᾿Εληλέδατο] Παρατεταμένοι, 
εἰ δὲ, ἐρηρέδωτο, ἡρμοσμένοι ἦσαν. Ν αἱρ. 

ΡΟΙΞ. εκ Ηδχ1]. τὰ: ““᾿Εληλέδατ᾽ 

οἵ ᾿πίογρυ. ἐληλαμένοι ἦσαν. ἘΜ ΙΔΠ 
ἴῃ τπᾶτρ΄. ἐληλέδατο οἴ ΘΔάδθιῃ ᾿πίθυ- 
ΡΓοίδυο." [Ι͂ἢ τοχύι Ῥαὶ. θϑῦ ἐλη- 
λέατ᾽ οἴ ΒΈΡΘΟΙΒΟΥ. ἐληλαμένοι, παρα- 

τεταμένοι, οἴ ἴῃ ΠδΥΡ'. 5116 ἰΘΙητηδίρ, 

56 ἃ0 δαάβθι, χιθ ἱθχίιηι βου! δῖ 
τήδηιϊι, πεπηγμένοι Ῥ, δη. Ἔς μυχὸν 
ἐξ οὐδοῦ] ᾿Αντὶ τοῦ μέχρι τοῦ μυχοῦ ἤτοι 
ὅλου τοῦ οἴκου. ὅλος γὰρ ὃ οἶκος χαλκός. 

ΒΒ. ᾿Απὸ φλοιᾶς (οἴ. ΞΟΠ ηρΙα. ἰ6χ.) 

μέχρι τῆς ἔσω γωνίας. Ε;. Θριγκὸς κυ- 
ἄνοιο] ᾿Απὸ γενικῆς εἰς εὐθεῖαν μετήκται" 

θρὶξ, τριχὸς, θριγκός" τῶν στοιχείων ἀπο- 

λαβόντων τὴν οἰκείαν μετάθεσιν μετὰ 
πλεονασμοῦ τοῦ γ. δηλοῖ δὲ τὴν στεφά- 
γην, καὶ πᾶν τὸ ὑπὲρ τῶν τοίχων καὶ τοῦ 
στέγους ὥσπερ ἐξέχον τάξει τριχώσεως 

ἢ 1. ΟΥαπλ. 1. 8610}. 8. 985. ΟΡ5. 13. ο. ποί. 

π Τὴ Ο. οἱ ΡΆ]. δα]δθοΐατη ἑκατέρωθεν τῶν θυρῶν. 

ἄτερθε ἴῃ νεῦει δᾳ. ΒΌΤΓΤΜ.. 
᾿ 

ΟΔΥΣΣΕΙΑΣ Η. 8)-τοο, 118. ΥἹΙ, 

9οο 

88, ἔξεργον. 

καὶ κόσμου. Ῥα]. Β. ῷ,. ᾿Απὸ γενικῆς 
εἰς εὐθεῖαν μετῆκται. δηλοῖ δὲ τὴν στε- 
φάνην καὶ πᾶν τὸ ὑπὲρ τῶν τοίχων καὶ 

τοῦ στέγους ὑπερεξέχον, τάξει τριχώσεως. 

καὶ κόμης. καὶ ἔστιν ἣ εὐθεῖα ἡ θρίξ, 
καὶ κλίνεται τῆς τριχός. οἱ δὲ Ἴωνες ὡς ᾿ 
τὸν χιτῶνα κιθῶνα Λέγουσι, καὶ τὴν χύτ ᾿ 
τρῶν κύθραν, καὶ τὸ ἐντεῦθεν, ἐνθεῦτεν, Ὁ 

τρέπουσι καὶ ἐπὶ τῆς τριχὸς τὸ χ εἰς Κ, 

τὸ δὲ τ εἰς θ. ἢ δὲ γενικὴ ἐν πολλοῖς 

μετάγεται εἰς εὐθεῖαν, ὡς Τρώς Τρωός,. 

καὶ ἣ εὐθεῖα Ὑρωός Τρωοῦ. καὶ σάρξ σαρ- 
κός καὶ ἄσαρκος, καὶ δμώς δμωός. οὕτως. 
καὶ ἐπὶ τῆς τριχὸς μεταβληθέντων τῶν 
γραμμάτων μετάγεται ἣ γενικὴ εἰς εὖ-᾿. 
θεῖαν ὁ θρικός, προσθέσει τοῦ ν ὃ θρινκός.. 

διὰ δὲ τὸ εὑρεθῆνα: ἔμπροσθεν τοῦ κ,, 

τρέπεται τὸ ν εἰς γ. νάνοιο δὲ ὁ ἔχων 
τὴν βαφὴν ἀπὸ τοῦ κυάνου εἶδος βάμμα- ᾿ 
τος ὄντος κύανος, κυάνεος, κυανοῦν, ὡς 

χρύσεος, χρύσειος, χρυσοῦν" ὅστις κύανος 

ἐστὶ μέλας. ἢ διὰ τοῦ ἐφ᾽ ὕψους τοῦ τοῖ- 

χου εἶναι πρὸς τὸν ἀέρα. καὶ γὰρ ὁ ἀὴρ᾿ 

μέλας ἐστίν. Εἰ. "Άλλως. Περίφραγμα,, 

περίβολος τῆς οἰκίας καὶ τὸ ἐπικόσμημα, 

τοῦ τοίχου. παρὰ τὸ θρίξαι (ϑογ. θρέξαι),, 

ὃ περιτρέχων κύκλῳ. Κυάνεον δὲ τὸν σί-. 

δηρὸν λέγει. Ε΄. 868. Πυκινὸν δόμον ἐν-᾿ 

τὸς ἔεργον] Τὸν στερεὸν (ῬΔΙ. στεῤῥὸν), 

δόμον ἔνδον ἑαυτῶν περιέκλειον. ὦ. Ῥαϊ. 

89. Σταθμοί] Αἱ παραστάδες. γὰρ. 

90. Ὑπερθύριον] Τὸ ἐπικείμενον ταῖς, 

θύραις, εἰς ὃν (80. ὁ) οἱ ἄνω στρόφιγγες͵ 

ἐναρμόζονται. Ῥαϊ. Κορώνη) Τὸ ἐπίς. 

σπαστον (Ν υἱρ. -στρον) τῆς θύρας, ἤτοι. 

τὸ κρίγκιον. ὕα]σ. ὦ. Κορώνη τὸ , 

κίον ", Ῥα]. 
καὶ ἐπὶ τῆς θύρας καὶ ἐπὶ τῆς πρύμνης. 

' 
Κορώνη καὶ ἐπὶ τοῦ τόξου. 

ΒΌΤΤΜ. ἢ 
Θεὰ πο οδί Ὄχριϊοδίϊο νοοΐδ ἔχε 



ΝΒ. ΨΙΙ. ΟΔΥΣΣΕΙ͂ΑΣ Η. οτ----τος. 9269 
' Ἐ-. εἷ 5 7 7 εἶ χρύσειοι δ᾽ ἑκάτερθε καὶ ὠργύρεοι κύνες ἤσαν, 
οὺς Ἥφαιστος ἔτευξεν ἰδυίησι πρωπίδεσσι, 

»" ΄ Ψ 5 ν δώμω φυλασσέμενωι μεγωλήτορος ᾿Αλκινόοιο, 
3 Ζ 3 ᾽ ᾿ς 4 ἥἠ ἀθανάτους ὄντως καὶ ἀγήρως ἤματα πάντα. 
Ἵ Ν 7 Ν »“ 3  ο 9 Ἢ Ν᾿" 4 ἐν δὲ θρόνοι περὶ τοῖχον ερηρέδωτ᾽ ἔνθα καὶ ἔνθα, 5 
» 3 ΕῚ »-" 3, 3 ΟἹ ᾽ ΩΡ ἐς μυχὸν ἐξ οὐδόιο διωμπερές" ἐνθ᾽ ἐνὶ πέπλοι 

ἘΥΕ α ὑ ΕΝ ἐγ λεπτοὶ εὔνητοι (βεβλήατο, ἔργω γυναικῶν. 
ἔγθω δὲ Φαιήκων ἡγήτορες ἑδριόωντο, 

5) 3 Ν 5 πίνοντες καὶ ἔδοντες" ἐπηετανὸν γὼρ ἔχεσκον. 
΄ ἂν τῶ ων ὼς 5 »" χρύσειοι δ᾽ ἄρα κοῦροι εὐδμήτων ἐπὶ βωμῶν 

3) »Δ᾽ “ἢ ." 5 ἐστάσων, αἰθομένας δαϊδως μετὼ χερσὶν ἔχοντες, 
φαίνοντες νύκτας κατὰ δώματα δαιτυμόνεσσι. 
πεντήκοντω δέ οἱ δμωαὶ κατὰ δῶμα γυναῖκες" 

ς Ν 3 ν: 3 Ν οὐ, μψὲν ὠλετρεύουσι μύλης ἔπι μήλοπαω κῶρπον, 

ΙοΟοο 

ΟἹ. βεκάτερθε. 

γι ἷΐγ. 

). ἔοι. 

93. βιδυίῃσι. 
97. εὔνητοι] ἐὔΐννητοι ὟΥ. 

τοῦ πλοίου, διὰ τὸ ἐπικαμπὲς σχῆμα. 
ἴρηται δὲ ταῦτα ἀπὸ τοῦ ζώου, τῆς κο- 
νης. εὐλύγιστον γὰρ ἔχει ὅσον εὐκαμπὴ 
τὸν τράχηλον. καὶ περιμερου (510) σώ- 
κατος ἐπὶ τοῦ ἀγκῶνος. οὕτω Φιλόξενος 
ν τῷ περὶ τῆς Ρωμαίων διαλέκτου. Ῥα]. 
1. Χρύσειοι δ᾽ ἑκάτερθε καὶ ἀργύρεοι 
ὕνες ἦσαν) Ἤτοι κυρίως, ἢ ἥλους λέγει, 
ταρὸ καὶ κυνάδας φαμὲν, ἢ τοὺς διπλοὺς 
λους. τινὲς δέ φασιν τοὺς δοθέντας ὑπὸ 
ρας Ποσειδῶν, ὑπὲρ τοῦ συλλαβεῖν αὐ- 
ᾧ πρὸς τὴν τοῦ Διὸς ἐπίθεσιν οὕτως περι- 
λθεῖν εἰς ᾿Αλκίνοον. νυ ρ. 92. ἸΙδυίῃσι 
ραπίδεσσι) Ταῖς ἐπιστημονικωτάταις 
βουλαῖς καὶ συνέσεσι. Ῥα]. 93. Φυ- 
ἀσσέμεναι] Ὥστε δοκεῖν φυλάσσειν. 
ὃ, 04. Καὶ ἀγήρως] Διὰ τὸ δοκεῖν εἷ- 
αι νεωστὶ κατεσκευασμένους. Β. ο5. 
Βληλέδατ᾽ (ἰοχί.). ἐμπεπηγότες ἦσαν, 
ὑηρμοσμένοι ἦσαν (ἸῃῖοΥ ᾿Ἰ 685). ΡᾺ]. 
Βρηρέδατο] ᾿Ενηρμοσμένοι ἦσαν. αἰρ, 
ὍΟ. Κακῶς οἱ, βουνῶν, γράφοντες. 

95. ἐρηρέδατ᾽] ἐρειρέδατ᾽ Ἡ. οὔ. ἐνὶ] 

10. βέργα. 103. δέ οἵ δ᾽ ἔσανν. 

Ὅμηρος γὰρ βωμοὺς τὰς βάσεις φησί. 
Ρα]. τοῦ. Δαινυμένους] Εὐωχουμένους “, 
νυὶρ. δα. δηΐ. 103. Πεντήκοντα δ᾽ 
ΕΣ ἈΝ Ἁ -" "»" ε ἐσαν Ὁ ὃμωαὶ κατὰ δῶμα γυναῖκες, Αἱ 
μὲν ἀλετρεύουσι (ΡᾺ]. ἀλιτρεύουσαι) 

,ὔ Φιυἣ ΄ ,ὔ ε ε Ν μύλης ἐπὶ μήλοπα καρπόν, Αἱ δ᾽ ἱστοὺς 
δ΄, Ὁ Χ ΄ω “ 7, ε , ὑφόωσι) Τὸ σχῆμα τῆς διαλύσεως ὁμοιό- 
τρόπον, ὥσπερ καὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων πτώ- 
σεων" τούτους ἠγάπησα, τὸν μὲν ὅτι εὐ- 

΄ ΕἸ Ἀ , , ͵ φυῆς ἐστι, τὸν δὲ ὅτι φιλόπονος. τούτων 
κήδομαι, τοῦ μὲν ὅτι εὐφνής ἐστι, τοῦ δὲ 
ὅτ, ἀγαθός. καὶ ἐπὶ δοτικῆς, τούτοις ἐδω- 
ρησάμην, τῷ μὲν, τῷ δέ. οὕτως οὖν καὶ 
ἐπὶ τῆς ὀρθῆς, Νεστορίδαι δ᾽ ὁ μὲν ὃ δέ 
(11. π΄. 317.), καὶ γυναῖκες αἱ μὲν αἱ 
δέ. εἰ δέ τῳ προσκόπτοιτο, σχηματιζέτω 
ἐπὶ τοῦ γυναῖκες, ἵνα λείπῃ τὸ ἦσαν, τὸ 
δὲ ἑξῆς ἀπὸ ἄλλης ἀρχῆς. Ῥαϊ. Ο. 104. 
᾿Αλετρεύουσαι) ᾿Αλήθουσαι ἐπὶ τῆς μύλης 
ἤτοι τοῦ μηροῦ. μύλη γὰρ λέγεται καὶ ὁ 
μηρὸς καὶ πᾶν τὸ συστρεφόμενον. Β. 
Κλώθουσαι, ἐπὶ τοῦ μηροῦ στρέφουσαι 

ὁ Ἐς -οἰσὶ -οιἱσι τ αἴ γᾶν. Ἰδοΐ. εἷΐ δαινυμένοισι. ΒΟΌΤΊΜ. 
Ρ Βῖο, ΡΙῸ δέ οἱ, 6 Ἰοπχῃχαῖΐα βομοὶλὶ Η 81]. αυοαὰο οἰϊαῖ Γο5Β. ΒΌΤΊΥΜ, 



τὺ ΟΔΥΣΣΕΙΑΣ 

αἱ δ᾽ ἱστοὺς ὑφόωσι καὶ ἡλάκατω στρωφῶσιν 
ῳ τς ΟΝ ᾽ ͵ 

ἥμεναι, οἷά τε φύλλω μωκεδνης αἰγείροιο" 

καρπὸν μήλων ἤτοι ἔρια. Β. ᾿Αλοῦσιν, 
ἐν τοῖς μύλοις ἀλήθουσι. Τὰ ΔῸ ἃ1ἃ 

πηᾶηιι : ἡλίτρευον (5160). ἀναστρεπτέον 
δὲ τὴν ἐπι. Ρα]. ΤἸη16ΓΥ ᾿᾿πΠθὰ5. ΜΥΛΟΙ͂Σ 

ἘΠῚ. ἐν τοῖς μύλοις, ἐπὶ τοῖς μύλοις. 

ΜΗΛΟΠΑ ΚΑΡΠΟΝ, τοὺς πυρούς" μη- 

λοειδὴς γάρ ἐστι τὴν χροίαν. οἱ δὲ ὅτι τὸ 
ἔριον ἐπὶ τοῦ μήρου ἔτρεφον. μύλη γὰρ 
τὸ ἄκρον τοῦ μήρου. Ν αἰρ. 64. δηΐ. 
Νδη) Ἰὴ γϑοθηϊῦ. νου τ {Ππ|8 οἱ δὲ 
---μήρου τε]δοῖὰ 5Βιη0 ροϑῦ Βιρθυ τα 
ἐπὶ τοῖς μύλοις ; Θογαπηαιθ ἰοθο ρμοβῖ 
τὴν χροίαν Δα)δοίιηι: ἔΔλλοι μύλης 

ἔπι : ὈΥΪα5 δυΐθμη ᾿Θ πη τητιζ τι ΠῚ 1π 
αὔλης ἔπι: ῬΙῸ ἔτρεφον ἀθδηϊαὰθ 5011- 

Ρὕμπηι ἔστρεφον. Μύλης ἐπὶ μήλοπα καρ- 
πόν] Μύλας τινὲς τὰ γόνατα ἀκούουσι, μή- 
λοπα δὲ καρπὸν τὸ ἔριον. καρπὸς δέ ἐστι 

τῶν προβάτων, ἵνα ὃ λόγος ἦ ἐπὶ τῶν τὰς 

κρόκας τριβηυσῶν ἐπὶ τῆς ἐπιγουνίδος. 
ἀλλὰ τρίβειν (Ῥα]. προστρίβειν) ἐν τοῖς 
γόνασιν οὐχ ὁμιηρικόν. καθόλου γὰρ οὐ 
ποιεῖ γυναῖκας γυμνουμένας ἕως μηρῶν. 

ἀλλ᾽ οὐδὲ μύλην ποτὲ εἴρηκεν Ὅμηρος τὸ 
γόνυ, ἀλλ᾽ ἐν ᾧ τοὺς πυροὺς ἀλοῦμεν᾽ Ἥ 

ῥα μύλην στήσασα (υ΄. 1τ1.). μή- 
λοπα (ΡᾺ]. μύλοπα) δὲ καρπὸν τὸν σῖτον 
τὸν μηλοειδὴ (Ὰ]. μυλοειδὴ) τὴν χροιάν. 
ὡς καὶ τὴν Δήμητραν αὐτὴν οὕτως ὀνο- 

μάζει, Ὅτε (Ω. ὅτι) τὲ ξανθὴ Δημήτηρ 
(11. ε΄. 5ξοο.). Πρεπῶδες δὲ πεντήκοντα 
οὐσῶν, τὰς μὲν περὶ τὰς τροφὰς ἀσχο- 

λεῖσθαι, τὰς δὲ ταλασιουργεῖν. ὡς καὶ 

ἐν τῇ ᾿Οδυσσέως οἰκίᾳ παρέδωκεν. ἄλλως 
τε καὶ τὴν κρόκην τῇ χειρὶ ἔνηθον αἱ πα- 
λαιαὶ γυναῖκες, ὥς που καὶ Ἐὔπολις φησὶ, 

Τῇ χειρὶ νῆθε μαλθακωτάτην (Μ6610]. 
-ῷ) κρόκην. Πορφύριος. Ω. ῬΑ]. (56ἀ 
Βϊς ἴῃ ἔπ πο Ὠᾶθθῦ Ὠομθ "οΥ- 
ΡὮΥΤΙ : σΟὨ Γᾶ 8156 6 16 Ὼ8 ΒΟ ΒΟ] ΠῚ 
τὰ ἴῃ Βαϊ. ᾿Ἰῃοῖριῖ: ἴλλλως ἐκ τοῦ Πορ- 

φυρίου. Οὐκ ἔστι κ. τ. ε.) Οὐκ ἔστι 
τὸ, αἱ μὲν ἀλετρεύουσι μύλης ἐπὶ μήλοπα 

καρπὸν, τὸ ἐκ τῶν μήλων ἔριον, ὥς τινες 
“ " ᾿ 

οἴονται, ἀλλὰ μήλοπα καρπὸν εἐφὴ τὸν 

Η. τος, τοῦὄ. 118. 1ππτ 

Ιοφ᾽ 

μήλῳ ἐμφερῆ κατὰ χροιάν. τοιοῦτος γὰρ΄ 
ὁ πυρὸς, ὡς ἐν ἄλλοις Μυληφάτον ἀλφί- 
του ἀκτῆς (β΄. 355.). ἔστι δὲ ἡ ἀκτὴ 
οὐ τὸ κατεαγμένον, ὥς τινες, ἀλλὰ τὸ 
ἐξέχον, ἐκ μεταφορᾶς τῶν κατὰ τοὺς αἰ- 

γιαλοὺς, ὥς ἀκτὰς λέγει, ᾿Ακτῇ ἐπὶ προὺ- 
χούσῃ. τὸ ἄκρον οὖν καὶ ἐξέχον τοῦ ἀλ- 

7, « 7, Η ΄ Α,, τ φίτου. ὡσαύτως ἐξηγητέον καὶ τὸ Ὃς θνη- 
, πόδ, ᾿ς ὟΝ ΄ 5 ΄ 

τός τ᾽ εἴη καὶ ἔδοι Δημήτερος ἀκτήν (1], 
͵ "“᾿ ᾧ ἃ " ε ἣν ἢ 

ν΄. 322.), ἤτοι τὸν ἔξοχον πυρόν. ὡς τὸ, 
οἰὸς ἄωτον. Ἐξ. Ω. Ραϊ. Τὸ δὲ, ᾿Ακτῇ 

ἐπὶ προὐχούσῃ (Οἀ. ω΄. 82.), ἔφη καὶ 
ἄλλως, Προβλῆτι σκοπέλῳ (1. β΄. 306.), 

Ε. Ὁ. ἴλλλως. Μήλοπα, τοὺς πυρούς. 
μηλοειδὴς γὰρ ὃ καρπὸς τὴν χροιάν. ἢ 
ἤτοι, αἱ μὲν ἀλετρεύουσι μύλης ἐπὶ μή- 

λοπα καρπόν, ὅταν πεπανθῇ. οἱ δὲ ὅτι τὸ 
ἔριον ἐπὶ τοῦ μηροῦ ἔστρεφον. μύλη γὰρ᾽ 
καὶ τὸ ἄκρον τοῦ μηροῦ. καὶ Ησίοδος γάρ. 

᾽ν ᾿ ͵7ὔ ,ὔ “Ἃ ͵7ὔ 

φησι τὸ, ᾿Αλετρεύουσι μύλης ἐπὶ μήλοπώ. 

καρπόν, ἐπὶ τῆς ἠλακάτης τῆς στρεφο-. 

μένης δίκην μύλης. μήλοπα γὰρ τὸν τῶν 
προβάτων καρπὸν, ἤτοι τὸν μαλόν. Μυ-, 
λὼν δὲ καὶ μύλη λέγεται, οὐ μέντοι καὶ 
μύλος. Ε΄. Κλώθουσιν, ἀλήθουσι. Μη- 
. - » Ν Ν ΄ ΄ Ἃ Ν ' 
λοειδῆ, ἐπεὶ καὶ Δήμητρα ξανθή. ἢ τὸν 

σῖτον τὸν πυρόν. . Πολλῆς φροντίδος, 
ἄξιον. Πορφύριος τὸν σῖτόν φησιν, ὡς 

χροιὰν μήλου ἔχοντα. ΔΙ. ἸΩΤΘΥΙΟΣΙ. 
τηᾶγτρ. δὰ 1τοῴ. 1ορ. Ἠλάκατα]͵ 
Διαφορὰ ἠλακάτης καὶ ἡλακάτων παρ 
αὐτῷ ἥδε. ἡ μὲν γὰρ ἠλακάτη δηλοῖ τὸ 
ξύλον εἰς ὃ περιειλοῦσι τὸ ἔριον, ἠλάκατα | 

δὲ αὐτὰ τὰ ἔρια περιειλούμιενα τῇ ἡλῶᾶ-. 
κάτῃ. τὴν μὲν οὖν ἠλακάτην διὰ τούτων 
δεδήλωκεν, ᾿Ηλακάτη τετάνυστο ἰοῦνε- 
φὲς εἶρος ἔχουσα (δ΄. 135.). τετανύν 
σθαι δὲ αὐτὴν εἶπε διὰ τὸ εἶναι ἐπιμήκη ' 
καὶ λείαν. τὰ δὲ ἔριω αὐτὰ ἐπὶ τῆς ἠλᾶπ᾽ 

κώτης, Ἠλάκατα στροφῶσα ἀλιπόρφυρα, 

(ζ. 53.). Ρα!. ὦ. τοῦ. Μακεδνῆ ᾿ 

Μακεδνή γίνεται ἀπὸ τοῦ μῆκος καὶ τοῦ 

δίνη. καὶ μανεδνή ἡ ἐκ τοῦ μήκους δινοῦ-. 
,7 27 [ς Β Οἷά 

μένη ἤτοι συστρεφομένη. 19. ἱώ τε 
7. 5 Ὁ Φ ἃ ε ἂς ΦἊἜ 

φύλλα μακεδνῆς αἰγείροιο] Οἱ μὲν ὅτι, 

-᾿»Ξ--- -τἰ.- 

-- 



ΠῚΒ, ὙΠ. ΟΔΥΣΣΕΙΑΣ Η. 271 1ο᾽. 

καιροσέων δ᾽ ὀβονέων ἀπολείβετω; ὑγρὸν ἔλωιον. 

ἡλιοτροπίου τάξιν ἐπεῖχον (Ῥα]. συνεῖχον) 
καθήμεναι θεατροειδῶς. οἱ δὲ ὅτι πεπύ- 
κνωτῶι τὸ δένδρον τοῖς φύλλοις, φύλλα 

δὲ ἤτοι διὰ τὸ πλῆθος, ἢ διὰ τὸ εὐκίνητον 
τῶν χειρῶν ἐν τῷ στρέφειν τὴν κρόκην, ὡς 
καὶ τὰ φύλλα τῆς αἰγείρου ἀντεστραμ- 
μένα ἀλλήλοις, καὶ εὐκίνητα ῥᾳδίως (᾿πιο. 
ῬᾺ].) καὶ ὑπὸ τυχούσης αὔρας, ὡς καὶ 
Σοφοκλῆς ἐναργῶς “. Ὥσπερ γὰρ εὐφύλ- 
λοισιν αἰγείρου μακρᾶς, Κἂν ἄλλο μηδὲν 
ἀλλὰ τοὐκείνης κάρα Κινήσης, αὔραις ἀνα- 
κουφίζε, πτερόν. Ἄα]ρ, Τὸ εὐκίνητον 
αὐτῶν κατὰ τὴν ἐργασίαν δηλοῖ ἐν τῷ 
στρέφειν τὴν κρόκην, ὡς καὶ τὰ φύλλα 
τῆς αἰγείρου ἀντεστραμμένα ἀλλήλοις 
καὶ εὐκίνητα ῥαδίως καὶ ὑπὸ τυχούσης 
αὔρας. ὡς καὶ Σοφοκλῆς ἐν ἴλργει. ἢ εἰ- 
κὼν οὖν πρὸς τὸ συνεχὲς τῆς ἐργασίας. οἱ 
δὲ, ὅτ, πολλαί" καὶ πεπύκνωνται τὰ δέν- 
ὅρα τοῖς φύλλοις, Ἔστι δὲ καὶ εὐκρά- 
δαντα τὰ τῶν αἰγείρων φύλλα, ὡς καὶ 
ἐν ὕψει (Ῥα]. ὡς ἐν ὄψει) ὄντα. Β.. Ε΄. 
Ω. οἵ οχ μᾶγίρ Ραὶ]. 107. Καιροσέων 
δ ὀθονέων] ᾿Αρίσταρχος, καιροσέων ". 
Καῖρος " δὲ ὁ μίτος οὗ παράγωγον τὸ και- 
εις, θηλυκὸν καιρόεσσα. ἣ γενικὴ τῶν 
τληθυντικῶν, τῶν καιροεσσῶν, καὶ κατὰ 
συγκοπὴν καιρυσσῶν. κατὰ δὲ διάλυσιν 
καιροσέων. ((. Ἰηΐτα εχ Ε;. Ω.) Καὶ 
ζλλως, Ὅτι καὶ ἐπὶ ἱερέων (807. ἐρίων) 
Ἰθόναι λέγονται ἵ. Καῖρος ἢ διαπλοκὴ 
τοῦ διάσματος, ἐν ἦ (ΜΙ εαΙο]. ἐν ᾧ) οἱ 
στήμονες καθίενται. ἔνθεν καὶ αἱ καιρω- 

τίδες (Β. κερωστρίδες : νο] 1 καιρω- 
στρίδες : να. (Δ]]1|τὴ. ἔτ. 3506.) παρὰ 
Καλλιμάχῳ. ἄλλο δέ ἐστι μίτος δ οὗ 
τοὺς στήμονως ἐναλλάττουσι χάριν τοῦ 
τὴν κρόκην πλέκεσθαι. Ῥᾳ]. Β. Ἰστέον 
« ΕῚ , Ν Ν " - 527 αὐ» ὁτι οὐ μόνον τὴν λινὴν ἐσθῆτα ὀθόνην ἑκά- 
λουν, ἀλλὰ καὶ τὰ διὰ τῶν ἐρίων ὑφάσ- 
ματα. Ῥαὶ. Καιροσέων δ᾽ ὀθονέων 
Καῖρος λέγεται ὃ μίτος, οὗ παράγωγον τὸ 
καιρόεις. ἀπὸ μέρους δὲ τοῦ μιτώματος 

͵ὔ Ν “ ΕῚ “ 7, (Ο. μινώεντος) τοὺς ὅλους εὐφυεῖς λέγει. 
καιροσξων γὰρ τῶν εὖ κεκαιρωμένων καὶ 
εὐφυῶν (50Γ, εὐυφῶν). Ε;. Ο. Τῶν κα- 
λῶς μεμιτωμένων. Καὶ τὰ δι᾽ ἐρίων ὑφ- 
ἄσματα ὀθόνας ἐκάλουν. ἘΠ. Καιροσέων. 
εὐυφῶν, εὖ κεκαιρομένων (Ῥα]. κεκει- 
ρωμ.). καίρωμα (Ραϊ. κέρωμα) δέ ἐστι 
τὸ διαπλεκόμενον (ῬᾺ]. ἐσπλ.) ἐν τῷ 
στήμονι παρὰ τὸν μίτον ὑπὲρ τοῦ μὴ 
συγχεῖσθαι τοὺς στήμονας. ὅθεν ἀπὸ μέ- 
βους, τοῦ μιτώματος, τοὺς ὅλους εὐνφεῖς 
λέγει. Ψυ]α. ΡαΙ. ἔλλλως. Καῴω- 
μα ἐστι τὸ διαπλ. ---- τοὺς στήμονας. 
ε Ν - ΄ Ε Φ ε ἡ διαπλοκὴ τοῦ διάσματος, ἐν ἢ οἵ 
στήμονες καθίενται καὶ αἱ καιροσίδες. 
Καὶ ἔστι καῖρος ὃ μίτος, οὗ παράγωγον 

Ἀ ’ὔ ν ᾿ τὸ καιρέεις (. καιρὸν), θηλυκὸν και- 
ρόεσσα. ἣ γενικὴ τῶν πληθυντικῶν, 
καιροεσσῶν, καὶ ἐν συγκοπῇ καιρυσσῶν, 
καὶ ἐν διαιρέσει καιροσέων. Ἐ;. Ο. Τὸ 
δὲ, ἀπολείβεται ὑγρὸν ἔλαιον, ἤτοι οὕτως 
“' ἂνν ὑρ Δ 8 ᾽ Φ.. ἢ σῶν πυκναὶ, ὡς μηδὲ ἔλαιον δι᾽ αὐτῶν 
ἐλθεῖν ἢ ἔξωθεν ὡς ἔλαιον ἔστιλβον διὰ 

ἅ (σα. ΒΑΓη65., βἴσαξ τηοχ 56}ο]. ΜραϊΟο]., ἐν ἔΑργει, πᾶς ΒΆγποβ. [δοῖξ ἐν ᾿Αφρεῖ, 
βγαθος. ἀαΐδαι ἐν Αἰγεῖ ἴῃ οὐι5. ἔθ] ἔγαρτη θη 5. ροβαΐς ΠΠπ4 αἰτίπιο ἰοοο. ἴΙ͂π 
᾿ΟΘἴδε νΘΥ 5 ἀυΐθη) ΡΙῸ εὐφύλλοισιν Βαγα. οἱ Βταποῖ. ουνοπάδης ἐν φύλλοισιν: ΡΓΟ χι- 
ἤσῃς αὔραις Βτιι. κινήσετ᾽ αὔραις, ΒταΠΟΙΚ. κινεῖτ᾽ ἐν αὔραις : ΡΓῸ ἀνακουφίζε, Βγ. κάνα. φυφίζει,. ΒΌΤΤΜ. 

τ 810 ΡᾺ]. ἴῃ βοβο ο ΡΙΆπο αὐ ἴῃ Ἰδαγπιαΐο : 
τη Πα. [τὰ ΤΟΡοΟβίτ πὶ νι ἀοίμν, οαπὶ ἀπζοα διογὶζ καιρόσσων. 

ΠΘΑῸΘ ΔΙ᾿ ἴῃ τοχίι, ηἰδὶ ααοα ἰδ δχ 
ΤῺ δοτῖτϊαυϊοῦι 5 τπΐθαι 

λάγβδθοθ Θχθιηρ}}β νἸ οί ἔαΐ556 καιροσσέων: νἱά. Ετῃ. δὰ ἢ. 1. οἱ ΤΟΙ]. ἀὰ Αρο]]οι, ἴῃ 
Ὁ. ἴῃ Β. 

"Οπίτη α Ὁ. ἴῃ ΜραΪο]. βθογβὶπι δβογίαν: 
πδηάιη ρυῖο. ΒΟΌΤΊΥΜ. 
δα Ῥα]. οϑῦ καιρὸς, Ὠθαι ΠΟ ἴῃ Ἐΐντα. Ουά. ἴῃ ν. 

ΒΟ ΠΟΙ ἢν ποθ ο, βίη. ποι τοηρ Αὐἰβίαγοϊ, βίαι! Ἰποὶρὶς Καῖρος ὁ μίτος. 
᾿Αρίσταρχος, καὶ ῥοσέων. ἡοα τη ΓΙ 6856 

δρᾷ καῖρος Βὶς οἵ ἴῃ 5666. 
πδίλϊον Μοαϊο]. Εἰ 5ἷο ἂρ. Επδβίδι. δ ἂρ. οβυοῖ. ΒΌΤΤΜ. 

Θά, Β.. 5ἷπο νουθὶβ καὶ ἄλλως ἰΐα ; ὀδόνη λέγεται καὶ ἐπὶ ἐρίων. 
Ἂν ῬνΆνο χαιροσίων. ΒΙΓΓΤΜ. 

Μοχ ρῥτὸ χαῖρος 



οηγῷ ΟΔΥΣΣΕΙΑΣ Η-. τοϑ-ττις. 118. ΥΙΙ. 

΄ ͵ Ν 7 “ Ε “ 

τόσσον Φαίηκες περὶ πῶντων ἰόριες ἀνδρῶν 

νῆα θοὴν ἐνὶ πόντῳ ἐλαυνέμεν" ὡς δὲ γυναῖκες 

ἱστὸν τεχνήσαι" πέρι γάρ σφισι δῶκεν ᾿Αθήνη 

ἔργα τ᾽ ἐπίστωσθωαι περικωλλέα, καὶ φρένως ἐσθλάς. 

ἔκτοσθεν δ᾽ αὐλῆς μέγως ὄρχωτος ἄγχι θυράων 

τετράγυος᾽ περὶ δ᾽ ἕρκος ἐλήλαται ὠμφοτέρωθεν. 
5) Ἃ ν ᾿ς ͵7 ͵ὕ 

ἔνθω δὲ δένδρεω μώκρα πεφύκει τηλεθόωντω, 
᾿, Νανξ ἣν Ν » 5 ν» ᾿ 

ὄγχνωι, καὶ ροιωὶ, κωὶ μήλεωι ὡγλωοκώρποι, 15 

τοϑ. τόσσον] ὅσσον Η. Ν. Ὑ. 10. Ρίδριες. 111. βέργα. 113. ἐλή- 

λαται] ἐρειρέδατ᾽ Η. 114. ἔνθα δὲ δένδρεα μακρὰ] ἐνθάδε δένδρα καλὰ Μ΄. 

10. τηλεθόωντα]) τηλεθάοντα Ἡ. 115. ὕγχναι] ὕχνωι 56 ἃ ὈΪ5 ὄγχνη 12ο. Η. 

ὕχναι Υ. 
[ 

Τετράγυιος] ᾿Αξιοπίστως ὡς ἑ Ἢ τὴν λευκότητα (Ῥα]. μετὰ λευκότητος)" Ε.. 

ἢ τρυφεραὶ ἦσαν ὡς δοκεῖν ἔλαιον ἀποῤ- 

ῥεῖν" ἢ ἀποστίλβειν οὕτως τὸν μίτον, ὡς 

δοκεῖν ἔλαιον ἔχειν (ἀποβάλλειν Ν Ὁ ]ρ..). 

Ἐ. Ω. ψυϊρ. οἵ εχ ραγίβ Ρα]. λεί- 

πει, ὡς. Ῥαὶ. τοϑ. Τόσσον] ᾿Αντὶ το- 

σοῦτον. ῬΑ]. Γράφεται, ὅσσον. Β'. ΡαΪ. 

1Ιο9. Νῦν τὸ ὡς ἀντὶ τοῦ τοσοῦτον, 

Ψυ]ρ. ττο. ΤΕΈΧΝΗΕΣΣΑΙ. τεχνί- 

διες. ὅ8ι6 Ψιΐρ. δά. Αὐρϑῃΐου. 411. 

ἰοϑίθ Βαγῃθβίο, τεχνῆσαι. τεχνίδιες. 

112. Γορχατος] Δενδροφόρος γῆ. Β. Ἡ 
45... ῇ Ἀὰ Ἢ ΄ “ ΕΣ , 

ἐπὶ στίχον καὶ ἐν τάξει τῶν ἀμπέλων 

ἀληθέσι καὶ τὰ μέτρα ταῖς γαῖς προστί- 

θησιν. ὃ γυίης δὲ δύο στάδια ἔχει. Ῥα].. 

ἘΠ τηΐοῦ ΠΠηθ 88 Ἰάθιη οοάθχ : Τεσσά-, 
ρων μετρῶν (510) πλέθρα ὀργιῶν (νΟΧ. 
υἱθππα ἃ τ6ο. τηᾶηπ). ΤΈΤΡΑ-᾿ 
ΓΥῺΩΣ (516). τεσσάρων γνῶν. γύη δὲ, 
μέτρον γῆς γεωργικόν. δ α]ρ. Ἐρειρέ-᾿ 

δατ᾽] Γρ. ἐλήλαται. Ηδ1]. ᾿Αμφοτέ- 
ρωθεν] Ἔξ ἑκατέρου μέρους εἰς πλάτος. 

καὶ μῆκος. Ῥα]. Ὁ. ΕΒ. Νῦν παντα-" 

χόθεν. Ἄα]!ρ. 115. Ὄγχναι λέγονται, 
καὶ τὰ κυδώνια καὶ τὰ ἀπίδια τὰ ἥμερά, 

------ 

τε καὶ τὰ ἄγρια. ἀπὸ τοῦ ἄγχειν δὲ 

γίνεται καὶ τὰ ἀμφότερα. Β. Ἐ. Θ. 
Οὐ κυκλικῶς τὰ ἐπίθετα ποοσέῤῥιπται, 

ἀλλ᾽ ἑκάστου δένδρου τὸ ἰδίωμα διὰ τοῦ 

φυτεία ὕρχατος λέγεται, ἢ κῆπος. ]ρ. 

113. Τετράγυος] Τετράπλευρος, ἢ τεσ- 

σάρων γυῶν τὸ μέγεθος. γύη γὰρ μέ- 

τρὸν γῆς. ὃ δὲ γύης δύο στάδια ἔχει. Β. 

᾿ 

ἃ Ῥᾳηϊίοί 5β8ᾶπ6 αὐοᾶ 5υρτγα δα δ΄. 248. νοοῖ κυκλικῶς δ θ μα !οπἾ5 Ιο60 Ὁ5ΟΥρδὶ κυ- 

ρίως τ ἴδτηθη 6Χ Βα} 5 οὐΐαπι ἸΟΟΪ σοοπιρταίίοηθ 46 βθπϑι γοοΐβ ΠΟΒΦΌΤΩ 5818 ΘἀΟΟμ8, 

ζαση. “« Του οὐ κυκλικῶς Ἰηΐορτα οϑῦ 586 [εἷς αὖ βαρτὰ δὰ δ΄. 248. Τὶεϊτυγ 46 ΓΘ» 

ηὰθ δ, νοὶ ἀθ νοῦθο, χιοά ἀβαγρίαμ 21076 ΤΟΊ. ἐγαϊαϊιοῖο, ἀποίαπι οχῖπαο αυοά ἐν 

οῖς κύκλοις ΒομπηΐΪπ65. γα] α οἷα οἵ {ὐἰνῖα]α Ἰοαυ] 5016 ηΐ, ἙἘοάοπι ρου ποῖ, ΔΒ  ΓΟΥ» 

δὰ σ΄. 191. οἵ ρ΄. 25. σοιηπηοιηογαία ἡ κυκλικὴ, ἐγαϊαξιοϊιι5 ἐδαένι, υμϊσαία ἰδοέϊο, ἥ 

κοινή. 1) Ογοῖο νογο ἀϊχῖς Ηουπΐυβ ἔχο. [. δά “π. 2, 207. πυπαπᾶπη [816 σογραϑ. 

Ρ᾽αγίατη ροθίδγαπι 8] 106 ΘΟ ἔθου πὶ ῥαΐδβθ, 4αδηι αὖ ρ,ΔΙη δ Όϊοι5. 814 0158. ΘΟΓΌΠΙ ΓΘ-, 

ΘΘΏΒΙΠ 568 ἱπάϊσομι ξθοοῦῖξ : αυᾶτο ΒΟ Κΐο 6 οἀἸοπο 4118 ΟὰΠ| σοίογὶ5 ροῦτ5 Οὐ -ὶ 

ΕἸ Ἰοῖβ εἰγουτη]αΐα 5ἰζ, ἀοοθάογο βοη ροββαπι" ΗΕΙΝΒΙΓΗ. Ησπο γοοΐβ κυκλικῶς 56Π- 

801, αποπὶ πο ΡΟ 5 πη πὴ ἸΟΟι5. ἴδηΐατα ΠῸΒ Ροτγτίρογα ν᾽ δου, ἴρ56 Βα ῖα8 εἴ 

δρῸ ρογυϊ ἀοθαμηιϑ ; 564 ργορίου ΟὈβουγιϊαίοπι αι τοιπδποῦ ἱπ ῥυϊουΐ Ιοοο δα δ΄. 248. 

οαυϊάθηη Ῥγούουγο ΠΟΙ θᾶπὶ αὐ Ροδίθϑ [ογϑϊϊδη γοϊγδοίδηα βββοπῦ. Νδμπ ααϊά δ 

ΠΠ}ς ὀνομασσικῶς ἀκουόμενονΣ, ΑὮ Ἰά6Π) 4υοά 8185 ὄνομια κύριον ὃ Ηος οοτία 50Π|01185 

ψοῦθαν, 485 [Δ ΠΊ6η ἴῃ ΠΪ5 ὅς----ἀ χρεῖος οιποηἀδίϊουϊβ δάμις ᾿παῖρογο ν᾽ θη, ΠΟῚ 5818 

οἷατε Ἰοφαππίαγ. ΕἾ 581 ἰἴΐα οϑί, πἰ πη πὴ 58 ΠῸ ΠΑΪΓᾺ ΠῚ, 5680 νοοΐβ 8]1Ου} 15 Ἀρ 06 118- 

ἄνητη, οἵ θαμὰ «υϊάοθπι ῬὈγροίο 416 πὶ 8] 11 ΠΔ ΠΟῚ πονΐταιβ, πα πᾶπ) {ΓΑ ] ]οῖαπ Οἱ 

γυ] φάγοι ΟρρΟΩΪ ποηλΐη! ΒΟΙηΪὨ5. Δ]1Ο7 5 ργορτῖο. Τδμθῃ αμοά οἸορδμίογ μῖο 8 



ΕῚΒΟΥΠΙ. ΟΔΥΣΣΕΙΑΣ Η. τιό-ττιι 23. ῳ -ὦ ῶς 

-“ Ν Νὰ - 7 συκωῶι τε γλυκεραὶ, και ἐλαιίοι τηλεθόωσαι. 
“,’ Ε Ν ΕῚ Υ͂ 2 ΝΑ ᾿; Τῶν ουστοτε καρπὸς ἀπόλλυται, οὐδ᾽ ἐπιλείπει 

͵ ΕἸ Ἁ » ᾽ ͵΄ » ἯὀἾ ΕἸ " χείμιωτος, οὐδὲ θέρευς, ἐπετήσιος᾽ ὡλλὼ μώλ᾽ αἰεὶ 
᾿, ΄- Ὰ ͵7 2, Ἀ ΄ Ζεφυρίη πνείουσω τὼ μεν φύει, ἄλλω δὲ πέσσει. 

» πν 8» 7ὔ » ᾽ ΄ γχνὴ ἐπ᾿ ὀγχνη γηρώσκει, μῆλον δ᾽ ἐπὶ μήλω, 
π ις ᾽ »"“" ο “« δι ͵͵ χυτὰρ επὶ σταφυλὴ σταφυλὴ, σῦκον δ᾽ ἐπὶ σύκῳ. 

120 

! οὔπρ: » 2υς) γθα δὲ οἱ πολύκαρπος ἀλωὴ εῤῥίζωται" 
Γω ὃ 

»" Ε] ἧς ἕτερον μὲν θειλόπεδον λεύρῳ ενὶ χώρω 

116.“ συκαῖ] συκαῖ. 
εἰπει Η. Ν. ΥΥ. 

πιθέτου προστετήρηται, κάλλος μὲν γὰρ 
ῥόσεστι ταῖς μηλέαις ἐπικειμένου τοῦ 
αρποῦ, τῶν δὲ συκῶν γλυκὺς ὁ καρπὸς, 
λαίας δὲ ἀειθαλὴς ἡ φύσις (ΒΕ. ἐλαίας 
ὲ Ν »Ν ΄ νιν ἡ Χ ᾿ τὸ ἀεὶ θάλλειν). ἐκόσμησε δὲ τὴν 
ταγγελίαν καὶ ἢ ὁμοιοκατάληξις τῶν 
ἐξεων. ῬᾺ]. Β. Ἐ!. Ο. ἤΑλλως. Μη- 
,, Ν “χ ε ΠΥ) Ν ,ὔ ὰ κι. τὸ μηλέαι ὡς ἱτέαι καὶ συκέαι. ὃ 
χτὰ κρᾶσιν γέγονε καὶ συκαῖ, ὡς γαλαῖ 
Ν᾿ Ὶ 17. Τάων οὔποτε καρπὸς ἀπόλ- 
ται] Οὐ μόνον εἰς τὴν ἀπόλαυσιν τῶν 

, 5 πιλ Ν ᾽ Α -“ » κτημένων, ἀλλὰ καὶ εἰς ὑψιν τῶν ἐν- 
γχανόντων. Τὸ δὲ ἑξῆς, οὐδ᾽ ἀπολεί- 
' ἐπετήσιος, ὅ ἐστι δι’ ὅλου τοῦ ἔτους. 
". Β. Ο. ἜἘπετήσιο(] Ἑκάστου 
οὺς. ἢ ἐφ᾽ ὅλῳ τῷ ἔτει τοῦ ἐνιαυτοῦ χ. 
α]ρ.. 118. Ἔκφρασις λειμῶνος. ῬᾺ]. 
9. Ζεφυρίη)] Λείπει, αὖρα. ῬᾺὶ. 
2. ᾿Αλωὴν ἐῤῥίζωται) ᾿Αλωὴ νῦν ἡ 
(πελόφυτος γῆ. ἐῤῥιζωται δὲ, πεφύτευ- 

117, οὔποτε] οὔπωτε Η. 
"7 ἽΣ ; ἢ » ΚΜ 120, ὀγχνὴ ἐ. Ογχνῃ] ὑχνὴ ε. οχνῃ Ν᾿: 

10. ἐπιλείπει] ἀπο- 

122. ῥοι. 

ται. ΗΒ. 123. Θειλόπεδον λέγεται ὁ 
τόπος ἐν ᾧτινι αἱ σταφυλαὶ εὖ ἡλιάζον- 
ται. Ῥὰ]. ΠΠπτογ]8 δνδη 5. Θειλόπε- 
δον} Ἔνθα θεῖλος γίνεται βοτρύων, καὶ 
ἡλιοῦνται καὶ ψύχονται, ἢ ὁ ψυκτήρ. 
Ψνυὶο, Τὸν τόπον τὸν ψυκτῆρα τῶν 
σταφυλῶν, ἀπὸ τοῦ εἵλω τὸ θερμαίνω. 
Ε΄. ᾿Απὸ τοῦ θέσθαι, καὶ τοῦ εἵλη ἡ 
θερμασία, καὶ τοῦ πέδον. ἢ κατὰ πλεο- 
γασμὸν τοῦ θ, εἰλόπεδόν τι ὃν, τὸ πεδίον 
τὸ ἔχον ἕλην ἤτοι λαμπηδόνα. Ε. Τὸν 
ψυκτῆρα τῆς σταφυλῆς λέγει, ἵνα ἦ εἰ- 
λόπεδον τὸ πέδον τὸ ἔχον ἕλην ἡλίον. Τὸ 
δὲ ἀδιάλειπτον τῆς σταφυλῆς θέλων ση- 
μᾶναι, φησὶν ὡς τὸ μὲν αὐτῆς πατεῖται, 
ἄλλο ψύχεται (ΡᾺ]. ψύγεται), ἄλλο 
τρυγᾶται, ἄλλο περκάζει, ἄλλο ὀμφακί- 
ζει, ἵνα δι᾿ ὅλου ἔτους αὐτῶν ἀπολαίωσιν. 
Β. Ω. (ἴὑ. Ῥα]. νά. πιοχ.) Θειλό- 
πεδὸν ἐκ τριῶν σύγκειται, ἀπὸ τοῦ θεῖναι 

Ὁ ΔΠΊΪΟἰ 551 ΠΟ ΟΧΡΟΒΙ ἔην οϑί, ρΥΘΠ ΘΟ 6 6Ὸ ΠΛΪ ΠΤ ΒῈΒΕΠ ΠΟ ὈΣΠῚ, Π010 πλδρ 5 ΘΕ α ΠῚ ΠΙΙ ΠῚ γΟΟΐδ χυκλικῶς ΘΧροβί τοὶ ἔλνοο. 5111] ἀπΐϑηι οἰρῖο, αὐ δα βαδίθηϊαι δι ΘΆΠῚ» Αἴ ὀνομεασσικῶς κι τ΄. ε. ΘΧΑῸΪΒ᾽ ΠΙΟΥΟΠὶ ἉΠΠ]Ὀ Δ ΠῚ νΟΟΪ5 δέκ τὴς ΒΘ 5. ΠῚ ΘΧΒΟΙΪραΐ Ἀ]Ἰχαΐδ. εἶπ ἰρϑο ᾿ὰ τι ὁχ σΟἸ]α οηδ στ Πὰς νοοΘ, 1ΠΠὴ}5. αἰ του 5. αηοαῖ6, χυκλικὴ, ΘΔ ἤδη ἅτ Η Οἱ ἢν ἸΟὨἶτι5. ΠΟ ΘΧ ΟΡ] ΟἈΤΙ ΟΠ Θ μη, ΡΟΥ σΟὨΪΘοἴ ΓΔ ΠῚ) ΡΓΟΡΟΠΟΓῸ γν ΪΘΥΆΠι; βοα ἴπ ἱποοτῖα ΒΟΟΚΉΪΝ ορίαἷο τὰ αδι νου βι ΓΠΠοΣ 56 πὶ ἙΟΟὨ ΘΑ τ, φαοῃ Δ ἢ} νῸΧ ΒΘΏ5:1, αὖ ἴῃ Θηβαὺς ἡ κυκλικὴ, ΡΘΟΥΝ]  αϊὰ οδῖ, {ΠΠ|Ὸ5 δι ΘΠ Ὠδι15 Ω00 ἡ κοινὴ, ἡ δη- 
δὴς αἰοΐα εἰῦ ἡ κυκλικὴ γΘΒΤΙρ αν Ὡ]]ιηὶ : Ὠἰδὶ ἕονίθ, αυοὰ ταλτὶοῦθ οἵ ἀποϊογϊ αἴθ 
ἢ σαγοδῦ, ἴρ8ὰ 11 κυκλικὰ ἔπη Δ Βοπηΐπιαι κύκλοις αἸοΐα βίατιαβ, οἵ δὰ ἰάδπι εἰς 
ὍΘ δοη το τὰ τράθαΐ, υϊοᾳυϊα οβῖ, δθ)ίσοτο οσὸ Βα ΚΙ σοηϊδοϊαγ δι. ΠΟ 6 ΤΠ} ΠἾΠ}6 ΡΟΒΒ.}), αἱ Βοϊδ} ἴδηι ΟΡΒΟΌΓΆΠΙ 6556 ἢΠ|8πὶ ὧδ Ογοῖο πιαϊουϊατ, οἵ ΤΙΣ ΟΠ ἸΘΟΙΏΓΙ5 ΠΟΙ. ΒΟ] τι πὴ πιο ἃ ΒΊΓπΙ65, βοα οἴϊλ τ αποᾶ πδρ9 65, ηἰΐαταυσ. ΒΕ ΤΤΜ, ᾿ς οΥθὰ τοῦ ἐνιαυτοῦ ἀο]ο θὰ ΡΙΌΓΒΊΒ, ὨΪΒΙ 5ΟΙ ΓΘ ἔτος οἴϊδῃ ἀἰοὶ ἀθ αλλ] θοῖ ἀπ ηὶ ᾽ ᾿ “- ἴδ, αἱ τέσσαρα ἔτη ἐνιαυτοῦ, 

ΨΟΙ,. 1. 
ΒΑΚΝΕΝΚΝ. 

ΝῺ 



274. ΟΔΥΣΣΕΙΑΣ 

τέρσεται ἠελίῳ" ἑτέρας δ᾽ ἄρω τε τρυγόωσιν, 

ἄλλας δὲ τραπέουσι" πάροιθε δέ τ᾽ ὄμφακές εἰσιν, 

ἄνθος ἀφιέϊσωι, ἑτέραι δ᾽ ὑποπερκάζουσιν. 

ἔνθω δὲ κοσμηταὶ πρασιαὶ παρὰ γείωτον ὄρχιον | 

σιαντοιουι πεφύασιν, ἐπηετανὸν γανόωσωι 

μέν τ᾽ ἀνὼ κῆπον ὥπωντω 

σκίδνωτωι, ἡ ή δ᾽ ἑτέρωθεν ὑ ὑπ᾽ αὐλῆς οὐδὸν Ἱ ἰήσι 

ἐν δὲ δύω κρήναι, ἡ 

1.41 δ᾽ ἄρα τε] δὲ ἄρα (ϑῖμα τε) Ἡ. δ᾽ ἄρα γεΐῦ.. 

ἀδθιηαθ δύω Η. 

καὶ ἕλην καὶ πέδον. σημαίνει δὲ τὸν ψυκ- 

τῆρα τῶν σταφυλῶν. Τινὲς δὲ πλεο- 

γωσμὺὸν τοῦ θ φασὶ, ἃ ἵν ἢ εἱλόπεδον, τὸ 

“πέδον τὸ ἔχον ἕλην ἡλίου. Τῆς ἕτερον 

μὲν θειλόπεδον. τὸ ἀδιάλειπτον τῆς στα- 

φυλῆς θέλει σημᾶναι. καὶ φησὶ ὡς τὸ 

μὲν αὐτῆς πατεῖται κ. τ. λ. Ρᾳ]. Ο. 

Λευρῷ] Λείῳ, ὁμαλῷ, ἢ πλατεῖ. Ψυ]ρ. 

124. Τέρσεται] ᾿Αντὶ τοῦ πεφύτευται 

(πέφρυκτα: οἴῃ. Βα. .) νυ ρ. 125. 
Τραπέουσι]} Πατοῦσιν" ἢ εἰς πίθους βάλ- 

λουσι» παρὰ τὸ ἐξ ὁ ὀπώρας εἰς οἶνον τρέ- 

πειν. Ε;. Ο. Πάροιθε δέ] Τὸ πλῆθος 

ἔμπροσθέν ἐστι τούτων ἐν ἑτέρῳ τόπῳ. 

διὸ πάλιν ἐπιφέρει, ἕτεραι δ᾽ ὑποπερκά- 

ζουσι. οὐχὶ ὅλας (;. ὅλαι). Ψα]ρ.. Εἰ. 
Τὸ δὲ ὄμφαξ ἀπὸ τοῦ ὠμόφαξ, καὶ ἐξ 

αὐτοῦ ὄμφαξ, ὁ ὠμὸς εἰς τὸ φαγεῖν. Ἐ). 

Πάροιθε δέ τ᾽ ὄμφακές εἰσιν ἄνθος ἀφι- 

εἶσαι] Αἱ ὄμφακες τὸ ἄνθος καὶ τὴν κύ- 

πριν μεταβάλλουσιν εἰς σταφυλήν. ἐὰν 

δὲ στίξωμεν. εἰς τὸ εἰσὶ, τὸ δὲ, ἄνθος 

ἀφιεῖσαι, τοῖς ἑξῆς συνάψωμεν, 8 ἔσται ὃ 

τινὲς αὐτῶν περκάζουσι, τὸ 
ἄνθος καὶ τὸ θερμὸν τῆς αὐξήσεως λήγου- 
σαι καὶ πεπαινόμεναι. Ῥᾳ]. Ω. ἴΑνθος 

ἀφιεῖσαι) ᾿Απὸ ἄνθους εἰς ὄμφακας με- 

ταβάλλουσαι. ἘΙ. νυὶς. 126. Ὕπο- 
περκάζουσι! Τῇ παωραστάσει ἀκμάζουσι. 
οἷον ἐκ τοῦ ὄμφακος μεταβάλλουσιν εἰς 
τὸ μέλαν τῆς σταφυλῆς χρῶμα πεπαινό- 

μεναι. ΝῸΪρ. 
σιν] «Ὡριμάζουσι, μελανίζουσι. 

γνοὺς οὕτως" 

Ἕτεραι δ᾽ ὑποπερκάζου- 
Τὸ 

Υ (οὔ. ἘΝ 1ζα Βομο] πιὰ ογάϊξαχ: 

Η. 124-30. 118. ΥἹΙ. β 

] 
125. 

ἡ 
13Ὁ 

120. ἐν δὲ] ἔνθα Υ. 

ἀδιάλειπτον δὲ τῆς σταφυλῆς διὰ τού 
πάντων θέλει σημᾶναι. Ἐ;. Τὸ, ἕτεραι, 

δοκεῖ παρὰ τὴν Ὁμηρικὴν χρῆσιν ἐνταῦθα; 
κεῖσθαι. εἰπὼν γὰρ ἕτερον μὲν ϑθειλόπεδεν,, 
ἑτέρας δ᾽ ἄρα τε τρυγόωσιν, εἶτα ἐκ τρί". 
του, ἄλλας δὲ τραπέουσιν, ἐπήνεγ. 

(Ραὶ. ἐπήγαγεν), ἕτεραι δ᾽ ὑποπερκάζου- 
σὶν. ᾿Αττικοὶ μὲν οὖν καὶ ἐπὶ τρίτῳ καὶ 

τετάρτῳ τάττουσι τὸ ἕτερος, ἀλλ᾽ οὐ 

; ποιητής. εἴωθε γὰρ τὸ ἕτερος ἐπὶ 

᾿ 

, 

᾿ 

᾿ 
Ἵ 

Ι 
᾿ 

"". 

' 

τάττειν, ὥς που καὶ ἐν τῇ Πατροκ 
φησὶ, Τῆς μὲν ἴῆς στιχὸς ἦρχε Μενέσβ 

αἰολοθώρηξ (μαης νοθθπὶ οι. Ῥαΐ᾿ 
Τῆς δὲ ἑτέρης Εὔδωρος, Τῆς δὲ τρίτης 

σανδρος (1. π΄. 172. 170. 108. 
τέον δὲ ὅτι κἀνθάδε παραπεφύλακται τὶ 
ποιητῇ ἥ ἀκρίβεια. τῶν γὰρ σταφῇ 
τὰς μὲν πεπείρους ἐπίσταται, τὰς δὲ 
φακας. εἶτα περὶ τῶν πεπείρων Ρ᾽ 

ὡς αἱ μὲν ψύγονται, αἱ δὲ τρυγῶντα 

δὲ ἄλλαι πατοῦνται. τελέσας δὲ τὸν π 

τούτων λόγον, καὶ. ἐπὶ τὰς ὄμφακας εἾ Ἵ 

βαίνει ὃ ὅτι αἱ μὲν αὐτῶν ὀμφακίζουσ ν᾽ 
ἕτεραι δὲ μελαίνονται ἐξ ὄμφακος. "" 

ο. Πρὸς τὸ, ἕτερον, ὅτι ἐπὶ δύο. ἐ ἐπὶ 

τοῦ τρίτου, ἄλλας. Ῥαϊ. (56 τηαῖον 
5108 119. 120. Δ]ΠΠπυ1}}. ἢ 
Κυσμηταὶ πρασιαί Ἔν τάξει διᾶτ εθ 
μέναι, κατασκευασταὶ λωχανιαί. 
τῶν φυτῶν τετράγωνοι σχέσεις, ὡς ν᾽ 
κῆπον ἢ στίχον ἀμπέλων. Β. Ἐ. ἿἋ 

διατεθειμέναι πρασιαὶ, λαχανοφόροι γ᾽ 
(Μααιοὶ. γαῖα!). Ῥαὶ. Β, ὧν 

εἰ 

Ἤτοι ἐνἕτ.«. ΒΌΤΤΜ. 



1Β. ΥΙΙ. ΟΔΥΣΣΕΙΑΣ Η-. 121-144. 

γὸς δόμον ὑψηλὸν, ὅθεν ὑδρεύοντο πολίται. 
π .».. 7 “ἂΓῃ,“ ᾽ ν ὃν 
ν᾿ ἄρ᾽ ἐν ᾿Αλκινόοιο θεῶν ἔσαν ἀγλαὰ δώρω. 

Ἔνθα στὰς θηεῖτο πολύτλας δῖος Οδυσσεύς. 

τῶρ ἐπειδὴ πάντα ἑῳ θηήσωτο θυμῷ, 

ὑρπωλίμως ὑπὲρ οὐδὸν ε(βήσωτο δώμωτος εἴσω. 135 

γε δὲ Φαιήκων ἡγήτορως ἠδὲ μέδοντως 
γἔνδοντως δεπάεσσιν ἐὐσικόπῳ ᾿Αργειφόντη, 
πυμάτῳ σπένδεσκον, ὅτε μνησαίατο κοίτου. 
τὰρ ὁ βὴ διὼ δῶμω πολύτλως δῖος Οδυσσεὺς, 
λλὴν ́ ἡέρ᾽ ἔχων, ἥν οἱ περίχευεν ᾿Αθήνη, 140 

ῥ᾽ ἵκετ᾽ ᾿Αρήτην τε καὶ ᾿Αλκίνοον βασιλῆα. 
φὶ δ᾽ ἄρ᾽ ̓ Αρήτης βάλε γούνωσι χεῖρας Ὀδυσσεύς. 

ὴὶ τότε δή ῥ᾽ αὐτοῖο πώλιν χύτο θέσφωατος ἀήρ. 
δ᾽ ἄνεῳ ἐγένοντο δόμον κάτω φῶτα ἰδόντες" 

131. ὑδρεύοντο ΘΧ ΘΙ]Θη4, 6] 5616} ΠΙΔΠΙΙ8. 
133. 130. δῖος. τι ῬΟΗΞ. 

(. Ειδόγτες. 

ιν) ἢ αἱ τῶν φυτειῶν τετράγωνοι σχέ- 
᾿ ὡς τὰ πλινθία. Νυὶρ. 132. Τοῖά 

"᾿Αλκινόοιο θεῶν ἔσαν ἀγλαὰ δῶρα 7] 
μμονίως κατέφυγεν ἐπὶ τὴν θείαν ἐξου- 

ν ὅτι ταῦτα παρὴν ᾿Αλκινόῳ θεῶν δω- 
χμένων. Ῥα]. Ω. 134. “Εῷ θηήσατο 
ᾧ] Δαιμονίως οὐ τοῖς ὀφθαλμοῖς ἀλλὰ 
διανοίᾳ συλλογίζετο, ἐκ τούτων τεκ- 
ῥόμιενος τὴν τῶν χρωμένων προαίρεσιν. 
ΒΩ, τὸν, Σπένδοντας) Ἔκ τούτου 

ττομένου τὴν ὥραν τῆς εἰσόδου δεδή- 
ἐν. ἡ δὲ αὐτὴ ὥρα καὶ ἐπὶ τοῦ Πριά- 
, ἁρμόδιος γὰρ ὃ καιρὸς πρὸς ἔντευξιν. 

ἡωτέρους γὰρ ἡμᾶς ὁ οἶνος ποιεῖ. Ῥαὶ. 
᾿Αργειφόντῃ) ᾿Επεὶ ὀνειροπομπὸς καὶ 

δότης. ἡ δὲ διπλῆ πρὸς τὸ ἔθος, καὶ 
καὶ τοῦτο ἀρσενικῶς ἃ φησι. Ῥα]. 148. 
πυμάτῳ] ᾿Επεὶ ὀνειροπομπὸς ἢ ὕπνου 
ἐκτικός. διὸ καὶ, Εἵλετο δὲ ῥάβδον τῇ 
ἀνδρῶν ὄμματα θέλγει (ε΄. 47.). 

Γηςουργοία 0 ὕδωρ λαμβά- 
134. Ρεῷ. 140. βοι. 

ν 
νιυΐσ. Ὅτε μνησαίατο κοίτου] Διὰ τ΄ 

μνείαν ἔχειν λόγου τὸν κοιμώμινον. ἢ ὅτι 
ὀνειροπομιπὸς ἢ ὕπνου παρεκτικὸς ὁ θεός. 

ΕἸ. 130. Διὰ δῶμα] Διὰ τοῦ δώματος. 
ΡᾺ]. 140. Ἥν οἱ περιέχενεν)] Ὅτι τῷ 
Ὀδυσσεῖ περιέχεεν, οὐ τοῖς Φαίαξιν, ὡς 

Ζηνόδοτος (νἹά. δὰ 41.)}. Τὸ δὲ, περι- 
ἔχευε, διχῶς. Ῥα]. ᾿Αθήνη] Ἢ φρόνησις 
αὐτοῦ. Ῥαϊ. Οἵ. Επιδῖ. 143. Πάλιν 
χύτο] ᾿Αντὶ τοῦ ἀφηρέθη ἀπ᾽ αὐτοῦ ὁ 
ἀήρ. Β. 144. Οἱ δ᾽ ἄνεῳ ἐγένοντο] 
Εἰκότως ἐθαύμαζον ὅτι προσιόντα οὐκ εἶ- 

δον, Ῥα]., 9. ἴλνεω ἰοχίιι8. οἵ βιϊργᾶ 
βουρύμηι ἥσυχοι, ὥσπερ μὴ ὄντες. ῬᾺ]. 
146. ᾿Αρήτη θύγατερ] Κατὰ τὰς ὕπο- 
θήκας ἱκετεύει τὴν ᾿Αρήτην. καὶ τὸ πρὸς 
᾿Αλκίνουν δὲ καθῆκον ἀποπληροῖ πρῶτον 

ΒΝ » ͵ ’ , αὐτὸν ὀνομάζων, σόν τε πόσιν. Ῥαὶ. 
Θύγατερ ἹῬηξήνορος] Τοῦ διὰ τῆς ἠνορέης 
ῥήσσοντος τὰς τάξεις τῶν πολεμίων. ἦν 

Ηΐο νοῦϑιιβ ἴῃ ἰοχέ, ῬΆΪ]. ῥυτὰ 5 Ομ δβι5 Δ Δ]1ὰ τδθτι ἀὰ τπαυσίποηι δἀάϊτιι οβί, 
16 Θοάθῃιν οδίαμηο Εἰς 6 γῖβ πιο ἔοτο ονδαϊαὶβ ΒΡΟ βου Ραμ τοιαῦτα ἐν τοῖς δώμασι 

ΒΌΤΤΜ. 
᾽ 

Αλκινόοιο. 

ὅν. καὶ ὅτι κοίτου α«. Φ. Δὰ 56ᾳ. νοῦδιιπι ἰΐϊλαιιο ΒΟ ο απ Ἰοιμπιαῖο τοογοιααμι 
. ΒΟΤΊΜ. 

ΝῺ 2 



476 ΟΔΥΣΣΕΙΑΣ Η. ι145--τότ. 118. ΥἹΙ. 

θαύμαζον δ᾽ ὁρόωντες᾽ ὃ δ᾽ ἐλλιτάνευεν Οδυσσεύς" 14: 

᾿Αρήτη, θύγατερ Ῥηξήνορος ἀντιθέοιο, 

σόν τε πόσιν, σώ τε γούναθ ἱκάνω, πολλὰ μογήσας, 

τούσδε τε δαιτυμόνας, τόϊσιν θεοὶ ὄλβιω δόιεν 
ζωέμεναι, καὶ παισὶν ἐπιτρέψειεν ἕ εκώστος 

κτήματ᾽ ενὶ μεγάροισι, γέρας θ᾽ ὁ, τι δῆμος ἔδωκεν" ὅς 

αὐτῶὼρ ἐμοὶ πομπὴν ὀτρύνετε πατρίδ᾽ ἱκέσθωι 

θασσον' ἐπειδὴ δηθὰ “φίλων ὥπο πήματα πάσχω. 
Ἃς εἰπῶν, κατ᾽ ἄρ᾽ ἐζετ᾽ ε ἐπ᾿ ἐσχάρῃ ἐν κονίησι 

πὰρ πυρί" οἱ δ᾽ ἄρω πάντες ἀκὴν ἐγένοντο σιωπή. 
ὀψὲ δὲ δὴ μετέειπε γέρων ἥρως ̓ χένηος, 15: 

ὃς δὲ Φαιήκων ἀνδρῶν προγενέστερος ἥεν, 

καὶ μύθοισι κέκαστο, παλαιά τε, πολλά τε εἰδώς. 
ὅς σφιν εὐφρονέων ἀγορήσατο καὶ μετέειπεν" 

᾿Αλκίνο, οὐ μέν τοί τόδε κάλλιον, οὐδὲ ἔοικε, Ἰ 

ξέϊνον μεν χωμωαὶ ἥσθωι ἐπ᾽ ἐσιχαρη ἐν κονίησιν" τ6: 

οἵδε δὲ σὸν μῦθον ποτιδέγμενοι ἰσχανόωντωι. 

θ' 
140. ἐπιτρέψειεν] ἐπιτρέψειαν Ἡ. 10. ξέκαστος. 1530. θ7 δ᾽ Η 

153. βειπών. 155. μετέειπε. 157.. ξειδώς. 158. ὅς σφιν] ὅσφιν ἢ 
ὅ σφιν ὟΥ. 10. μετέξειπεν. 150. βέβοικε. ἔ 

γὰρ αὐτῆς πατήρ. Ῥα]. ὦ. 147. Τοὺς νοΥ518 τηΔη 1115 παραδοῖεν. ἐπιτρέψειαι 
δέ τε δαιτυμόνας] Ηοο Ἰδιηπιᾶ ἰῃ Ρᾷ]. ᾿Ὄντως ἢ ἐπιτρέψειεν “, αἱ ᾿Αριστάρχοι 
ΡΓἤχιιπι 5ομ.} 10 54. 148. Ὄλβια Ῥα]. Ηδ1]. 151. ᾿Οτρύνετε] ἘΦ 
δοῖεν) Ἔν τῷ ὄλβια δοῖεν ἡ στιγμή. λοι- ατε, παρορμήσατε. δὶς. Ι 52. δα 
πὸν λέγει ποῖα ὄλβια, ζωέμεναι καὶ παι- πήματα] ᾿Αναστρεπτέον τὴν ἀπο. 
σὶν ἐπιτρέψαι τὸν ὄλβον. ἤτοι συναπτέον, γὰρ τὸ ἄποθεν. Ῥα]. 153. Ἕζετ᾽ 
ἵν» ἢ ὀλβίως ζῆν. Ῥα]. Β. Ω. Ὄλβια ἐσχάρῃ] ϑὅς80}. Ὁ, τμα]α μπο τοϊαΐα 
δοῖεν ζωέμεναι)] Ἔν εὐδαιμονίᾳ παρά- νἱή. ἃ 167. ᾿Αντὶ τοῦ παρ᾽ ἐσχ 
σχοιεν ζῆσαι.  ]ρ. ΤΙηΐογ ᾿μθὰ8 ἴῃ Ρα]. Ἰηΐθυ [1η. ᾿Επὶ τὸ διακονικὸν ᾿ 
ῬΑ]. νοοὶ ὄλβια Ὁ «]1ὰ πηᾶῃϊι Βα ρου-ὀ ἰά, ἴῺΏ Πηᾶγρ. Ι1δ55.ὕ ᾿χένηος] 1 
βου ρύι ΠῚ ὀλβίως, ἃ 411 ἀντὶ τοῦ εὖ- ᾿Αλιθέρσης. Ῥαᾳ]. 150. Οὐ μέν τοι’ 
δαιμονίαν. 140. ᾿Επιτρέψειαν] Παρα- κάλλιον} ᾿Αντὶ τοῦ, καλόν. ῬᾺ]. Ω, Ἶ 
δοῖεν. “αν. Ι͂Ὼὴ Ῥα]. τθχίιιβ μαθθῦ καὶ, τό γε κάλλιον. Ῥα]. 4 ἀδὲ Ἴσχα 

ἐπιτρέψειεν, 564 ΒΕ ρΘΥβοσὶρύππι ἃ 41- νόωνται] Κατέχονται (ΔΙ. ᾿Επέχοντο 

ΕΕΎΨΝ 

ν Αἄ ὄντως, οὕτως, οὔ, 5680]. λ΄. 427. Ὁ] Ραγίϊουϊα ὥς τη8]6 ΘΧΡΠ σαι ΡΟΙ ὄντω; 
Οοπίγα ἴῃ 560]. κ΄. 330. Ὁ] ἢ ἦ ΘΧρΠσααν ΡΟΓ οὕτως, ΒουῚθ μα 1Πὶ ὄντως. ΟὈΟηΐ. “ἢ 
50}0]. λ΄. 565. 001 οἵ ὄντως οἵ οὕσως Ἰη6η64086 ὑΓΙῸ ὁμοίως. ΒΟΤΊΤΜ. 

ς 510 Παπ!ο ῬΑ]. 56 ἴῃ Ηδι]. ἐσισρέψοιεν ἰοδία ῬΌΟΓΒΟΠΟ, 41 51Π11}] ΡΥῸ ὄντως Θπῖοη 
ἀαῖ οὕτως. ΒΌΤΤΜ. 

4 Ῥργβ. οχ Ηα1]. ᾿ΐα : Γρ. δὲ, καὶ τόγε κάλλιον, ΒΌΤΈΜ, ἷ 



1118. ΥἹΙ. ΟΔΥΣΣΕΙΑΣ Η. ΟΜ 1062--ττιϑι. 

ἀλλ᾽ ἄγε δὴ ξεῖνον μὲν ἐπὶ θρόνου ἀργυροήλου 
ἐἶσον ἀναστήσας" σὺ δὲ κηρύκεσσι κέλευσόν 

οἶνον ἐπικρήσαι, ἵνα καὶ Δι τερπικερωύνω 

σπείσομεν, ὁσθ᾽ ἱκέτησεν ὅμ᾽ οαἰδοίοισιν ὀπηδει" ιός 

δόρπον δὲ ξείνῳ ταμίη δότω ἔνδον ἐ ἐόγτων. 
Αὐτὰρ ἐπεὶ τόγ᾽ ὥκουσ᾽ ἱερὸν μένος ᾿Αλκινόοιο, 

χειρὸς ἑλὼν Ὀδυσηα δαΐφρονα ποικιλομήτην, 

ὦρσεν ὠπ᾽ ἐσχαρόφιν, καὶ ἐπὶ θρόνου εἶ εἰσε φαεινοῦ, 
υἱὸν ἀναστήσας ἀγαπήνορο Λαοδάμαντα, 170 
ὅς οἷ πλησίον ἱξ,, μώλιστω δέ μὲν φιλέεσκε. 
χέρνιβα δ᾽ ἀμφίπολος προχόῳ ἐπέχευε φέρουσα 
κωλή, χρυσείη, αν ἀργυρέοιο λέβητος, 
νψασθαι παρὰ δὲ ξεστὴν ἐτάνυσσε τράπεζαν. 
σῖτον δ᾽ αἰδοίη τωμίη παρέθηκε φέρουσα, 175 
εἴδατα πόλλ᾽ ἐπιθέσα, χαριζομένη παρεόντων. 
αὐτὰρ ὃ πῖνε καὶ «ἦσθε πολύτλας δῖος Ὀδυσσεύς. 
καὶ τότε κήρυκα προσέφη μένος ̓ Αλκινόοιο" 

᾿Πντόνοε, κρητήρω κερασσάμενος μέθυ νεῖμοον 
» 

πῶσιν ἀνὼ μέγαρον, ἵγώ καὶ Δι τερπικεραύνῳ 18ο 

σπείσομεν, ὁσθ᾽ ἱκέτησιν ὥμ᾽ αἰδοίοισιν ὀπηδεῖ. 

164. βοῖνον. 
τόδ᾽ ὁχ δπγθηά. Η. 
ἰυ. δαξίφρονα. 
171. οι. 177. δῖβος. 
τόνοε] Ποντόνεε Υ͂. 

τοῦ) εἰπεῖν τι πρὸς τὸν ξένον. Ω. τό4. 
Οἶνον ἐπικρῆσαι] Πρὸς τῷ ὄντι ἕτερον 

ἐπιχέαι, ὡς τὸ, Κέρασε δὲ νέκταρ ἐρυθρόν 

(ἐ. 93.). Ραᾳ]. ΩΦ. Δι[] Ἱκέσιος γὰρ 
ὃ θεός. Γι]. .χΟΌ. Ταμίη) Ἡ ταμίη ἣ 
οὖσα ἀπὸ τῶν ἐόντων ἔνδον δούλων" ἢ ἥ 
ταμίη ἀπὸ τῶν ἐόντων βρωμάτων ἔνδον 
δότω τῷ ξένῳ φαγεῖν. Β. τόγ. Αὐτὰρ 
ἐπεὶ τόγ᾽ ἄκουσε] Δηλονότι περιμείνας 
σύμψηφον τῇ ἑαυτοῦ βουλήσει τὴν παρὰ 
τῶν Φαιάκων κρίσιν εὑρεῖν. Ῥα]. οἵ, δά 

.153., Ὁ. 170. ᾿Αγαπήνορα] Τινὲς τὸν 

“Τὰ Ηδ:]. ἀιιθῖα νἱάθίαγ οββο Πυ}5 ΒΟ ΒΟ] τοῖο  πδῆὶ βἷς ΡΟΥΒΟΠῚΒ. 
“ς γἹὰοίυν ἀθεσεῖσα.." ΒΌΤΤΜ. 

Ιός. σπείσομεν)] σπείσωμεν Ὠΐο οἴ ν. τ81 Η. 

168. ποικιλομήτην ποικιλόμητιν Η., οΧ οιπηρηΐ. 
170. Λαοδάμαντα] Λαομέδοντα, Υ. 

Ι 78. τότε κήρυκα) τότε 
180. ἀνὰ μέγαρον] ἀμμέγαρον Υ. 

τ6γ. τόν"} 

ἢ μονὰς. 

ἡ κήρυκα Η. 1709. Πον- 

ὠγωπῶντα ἀνδρείαν, τινὲς δὲ τὸν ὑπὸ τῆς 
ἀνδρείας ἀ ἀγαπώμενον᾽ ἢ ὑπὸ τῶν ἀνδρῶν 
ἤγαπημένον' ἢ φιλάνθρωπον προσηγορικῶς 
ἀπὸ τοῦ ἀγαπᾶν τοὺς ἀνέρας" ἢ ἀπὸ τοῦ 
ἀγαπᾶσθαι διὰ τὴν ἠνορέην. ῬᾺ]. (6 6χ 
Ραγί Ψυὶρ. δὲ ΑἸθτοβθ.) 174. 
᾿Ἐτάνυσσε τράπεζαν] Ὥς πτυκτῆς οὔσης 
τῆς τραπέζης. Ῥὰ]. ᾿Αθετεῖται τὸ ἔπος 
ὡς ἀσύμφωνον τῇ τοῦ Ὁμήρου συνηθείᾳ. 
οὐ γὰρ ποιεῖ τὰς τραπέζας ἀφαιρουμένας 
παρόντων τῶν δαιτυμόνων, ἀλλὰ μετὰ 
τὴν ἀπαλλάγην. Ῥαϊ. Ο. 1γ6. Παρ- 

““χη4.υὕυἱ 



97 ὃ ΟΔΥΣΣΒΙΑΣ Η. ι182--τἰ07. 118. ΥἹ1. 

ΝΣ φάτο; Ποντόνοος δὲ μελίφρονω οἶνον ἐκίρνω" 

νώμησεν δ᾽ ἄρα. πᾶσιν ἐπαρξάμενος δεπάεσσιν. 
αὐτὰρ ἐπεὶ σπέισάν τ᾽ » ἔπιόν θ᾽, ὅσον ἤθελε θυμὸς, 

τοῖσιν δ᾽ ᾿Αλκίνοος ὠγορήσωτο καὶ μετέειπε" 

Κέκλυτε, Φαιήκων ἡγήτορες ἠδὲ μέδοντες, 

ὄφρ᾽ εἴπω τά, με θυμὸς ε ενὶ στήθεσσι κελεύει. 

γὺν μὲν δαισάμενοι καταωκείετε οἴκωδ᾽ ἰόντες" 

ἠῶθεν δὲ γέροντας ἐπὶ πλέονας κωλέσαντες 

ξῆνον ὁ ενὶ μεγάροις ζεινίσσομεν, Ἴδε θεοῖσι 

ῥέξομεν ἱ ἱερῶ, καλά" ἔπειτω δὲ καὶ περὶ πομπῆς 

μνησόμεθ, ὥς χ' ὁ ξένος ἄνευθε πόνου καὶ ἀγίης 

πομπῇ ὑφ᾽ ἡμετέρη ἣν πατρίδα γαιαν Ἱκήτοι 

χαίρων καρπαλίμως, εἰ καὶ μάλα. τηλόθεν ἐστί" 

μηδέ τί μεσσηγύς Ὑ- κοωκὸν καὶ πήμα πάθησι, 

πρίν γε τὸν ἥς γαίης ἐπιβήμενωι" ἔνθω δ᾽ ἔπειτω 
πείσετωι ὥσσω οἱ αἴσω κωτωκλῶθές τε βαρέϊωι 

190 

105 

182. ἐοῖνον. 

ἔέξειπε. 187. ὡς ξείπω. 

γάροις Κ. 193. βήν. 

εὐντων Ἔν τοῖς παροῦσι. Ῥα]. 1823. 
Βραχὺ διασταλτέον μετὰ τὸ πᾶσι. Ῥαὶ. 
Τὸ δὲ, ἐπαρξάμενος, ἀπὸ τοὺ πρώτου ἀρ- 

ξάμενος. Ῥα]. Β. Ωὦ. Τὴν καταρχὴν 

τῆς πόσεως ποιησάμενος. νυρ. 188. 

Δαισάμενοι κατακείετε] Εὐωχησάμμενοι" 
καθευδήσατε. ἐκ τοῦ κῶ, κείω. ἘΠῚ 80 
Αἰϊὰ πιᾶηι, κοιμήθητε. ῬαΪ. ΙητΕΥ [1η, 
180. Ἐπὶ πλέονας καλέσαντες ᾿Αντὶ τῆς 
πρός. 65]: 105. Μεσσηγύς γε} " ἐρτς 

ἀναμεταξὺ ἡμῶν καὶ τῆς τούτων πόλεως. 
Ῥαὶ. τού. Πρίν γε τόν] ᾿Αντὶ τοῦ, πρὶν 

αὐτόν. ὡς περὶ ἑτέρου λέγει. Ραᾳὶ. 107- 

ἽἍΔσσα οἱ αἶσα) Γενικόν ἐστι τὸ, αἰσα" 
εἶτα εἰδικὸν τὸ, κλῶθες, ὡς, ᾿Αλλ᾽ ἄγε δή 

τινα μάντιν ἐρείομιεν ἢ ἱερῆα ἢ καὶ ὄνειρο- 
πόλον (1]. α΄. 62.). τὸ μὲν γὰρ γενικὸν, 
τὰ δὲ εἰδικά. Ῥαὶ. Β. Ω. Τὸ δὲ, κατὰ, 

πρὸς τὸ, νήσαντο" τὸ δὲ, κλῶθες, μετα- 

184. σπεῖσάν τ᾽ σπείσαντ᾽ Ὠϊο εἴ ν, 228. Η. 
188. βοίκαδ᾽. 

105. γε] τε ροϑύ ταϑιγαη Η. 
Βῆς. 197. ἅσσα ο. α. κατακλῶθές] ὃ ὅσσα ο. «. κατακλωθοῖ Ν. 

18 5. μετ- 

100. ἐνὶ μεγάροις] ἐνιμμε- 

1906. γε Γε- 
10. ἔοι. 

πλασμός ἐστι τοῦ κλωθοί, ἀπὸ εὐθείας 
τῆς Κλωθώ ὡς Σαπφώ, Κλωθοί ὡς Σαπ- 

φοί. Β. ῷ. Ὅσσα οἱ αἶσα κατακλῶ- 
θές τε βαρεῖαι] Ὥς γενικόν τι “Ὅμηρος 
λαμβάνει τὸ αἴσα. ὡς ἰδικὸν δὲ τὸ, κα- 

τακλῶθές τε βαρεῖαι. ὡς ἐν Ἰλιάδι τὸ, 
ἤλγε δή τινα μάντιν ἐρείομεν, ἢ ἱερῆα, ἢ 
καὶ ὀνειροπόλον, ὡς ἰδιωτικόν. Ἢ μέντοι 
τοῦ, κατακλῶθες, πρόθεσις ἀποδίδοται 

πρὸς τὸ νήσαντο. Ε, Αἱ κατακλώθου- 
σαι καὶ καταμοιροῦσαι ἑκάστῳ τὸ εἷ- 
μαρμένον βαρεῖαι. Ϊρ:. ἤλλλως. Κα- 
τακλῶθες. ἐπικλώσεις τῶν μοιρῶν. ΜΙ, 

Βαῖποθ. ἴη αὶ]. νοοὶ κατακλῶθες 
Βρουβου ρίαπι αἱ κατακλώθουσαι : οἵ 
ὨΪΒΠ]Ποτηΐηι5. ἃ ΤΠΔΓΡΊΠΟΙΙ ϑδάθιῃ 
Τ8ΔΏ1 : μεταπλασμός ἐστι ὡς 

Σαπφοί. Μοῖραι ἐπεισάγουσι τῷ ἀν- 

θρώπῳ, ἡ Λάχησι (516), ἢ Κλωθὼ, ἥ 

αὐ... αν να μμνμιω ναννννον ν»  ““ 



ΕΠ. ΥἹ]. ΟΔΥΣΣΕΙΑΣ 219 Η. τοϑ8--α2ιι. 

γεινομένῳ γήσωντο λίνω, ὅτε μὴν τέκε μήτηρ. 

εἰ δέ τις ἀθανάτων γέ κατ᾽ οὐρώνοῦ εἰλήλουθεν, 

ἄλλο τι δὴ τόδ᾽ ἔπειτω θεοὶ περιμηχωνόωντωι. 

αἰεὶ γὰρ τὸ πάρος γε θεοὶ φαίνοντωι ἐνωργεῖς 
ἡμῖν, εὐτ᾽ ἔρδωμεν ἀγακλειτὰς ἑκωτόμβαως" 
δαΐνυνταί τε παρ᾿ ἄμμι καθήμενοι, ἔνθα περ ἡμεῖς. 
εἰ δ᾽ ὥρω τις καὶ μοῦνος ἰὼν ζύμβλητωι ὁδίτης, 
οὔτι κατωκρύπτουσιν' ἐπεί σφισιν ἐγγύθεν εἰμεν, 

ὥσπερ Κύκλωπές τε, "καὶ ἄγρια φῦλα Γιγάντων. 

᾿Αλκίνο᾽, ὥλλο τί τοι μελέτω φρεσίν" 

ἀθανάτοισιν ἔ ΎῸΝ τοὶ οὐρανὸν εὐρὺν ἔχουσιν, 

200 

2ος 

Τὸν δ᾽ ἀπωμειβόμενος προσέφη πολύμητις Ὀδυσσεύς: 
οὐ γὰρ ἔγωγε 

21Ι0Ο οὐ δέμας, οὐδὲ φυὴν, ἀλλὼ θνητοῖσι βροτοῖσιν" 

οὕστινως ὑμεῖς ἰστε μάλιστ᾽ ὀχέοντως ὀϊζὺν 

201. τὸ πάρος γε] τοι Α΄. οὖ ποι ΡΤῸ Γ΄. ]. 
200. βέξοικα. 204. ξύμβληται] ξύμβλητο Ἡ. 

᾿Αταρπώ. Ῥα]. (αὉ Θαάθη αἰ ἴθχ- 
ἴα πὶ πηᾶηι1)}. τόρ. Εἰ δέ τις ἀθανά- 
τῶν γε} Εἰ δὲ θεὸς ὧν ἀνθρωπόμορφος 

ἥκει, ξένον τι οἱ θεοὶ βουλεύονται. οὐδέ- 

ποτε γὰρ οἱ θεοὶ ἀλλοιόμορφοι ἡμῖν ἐφαί- 
γοντο, ἀλλ᾽ ἀναφανδόν. (Ῥὰ]. ἀναμφα- 
δόν.) Β. . Ρᾳ]. Οὐ μόνον δέ φησιν 
ἐν θυσίαις ἀναφανδὸν ἡμῖν φαίνονται, 
ἀλλὰ καὶ ἰδίᾳ. Β. Ο. (ει Ραὶ. νὰ. δὰ 
204.) Γράφουσι, κατ᾽ οὐρανόν (δυο. 
ῬΟΙΒ. εχ Ηδι].), ἵν᾽ ἢ, τῶν κατὰ τὸν 
οὐρανόν. Ῥὰα]. ΕΠ ἃὉ 4)1ὰ τηδηι ἸηΐοΥ 
Ἰηθὰβ : Ἔν τοῖς ᾿Δριστάρχοις (616), 
κατ᾽ οὐρανόν. 200. ᾿Εχρῆν δύο εἶναι 
τὰς ὀξείας ἐν τῷ, ἄλλότι. Ῥα]. 201. 

Φαίνονται ἐναργεῖς] Διὰ τὸ ὁμοιοῦσθαι 

τοῖς θεοῖς ἢ κατὰ ἀρετὴν ἢ κατὰ γένος. 
Ε. ᾿Εναργές] Φανερόν. Ψτι]ο᾽. οα. ἀηΐ. 

203. Τὸ, καθήμενοι, τοῖς ἑξῆς βέλτιον 

συνάπτειν. ῬᾺ]. 204. Οὐ μόνον, φησὶ, 
ἐν θυσίαις ἀναφανδὸν ἡμῖν " φαίνονται 
ἀλλὰ καὶ ἰδίαι (510). Ρα]. (ει δ. Ο. 
νά, δὴ 199.) Ἐύμβληται] ᾿ἘΕντύχηῃ. 

“προπαροξύτονον. ῬᾺ]. 205. Ἐπεὶ σφί- 

ΓΗ ὸ γαϊο πτιης οὈιποῖ. 
ΑἸΐδπι, οἵ αυϊάοηνν πλ]το βδῃ]ούθιη, ΠΔΠῸ : 
σίν κεν---ἰσωσαίμην. ΒΌΤΤΜ. 

202. ἔρδωμεν} ἕρδωμεν Υ. 
ΔΙῚ, ἐστε. 

" ᾿ ,ὔ "-" ͵7 » 

σιν ἔγγυθεν εἰμέν] Συγγενεῖς γάρ ἐσμεν 

θεῶν, ὡς οἱ Κύκλωπες τῶν Γιγάντων. 

ὅμοροι γὰρ οὗτοι οἱ ἄμφω ἄδικοι. Β. 
Ε 

206. Ὥσπερ Κύκλωπές τε] Ἢ κατὰ 
ΕῚ Γω 

γένος, ἢ κατὰ ἀδικίαν, οὕτω καὶ ἡμεῖς 

κατὰ δικαιοσύνην. ᾿Αγχιστεύομεν γὰρ 
ΕῚ "»-΄ ᾿ ,ὔ « ε 7 

αὐτοῖς κατὰ γένος, ὥσπερ οἱ Κύκλωπες 
ἈΝ ε ͵ὔ " 7». Ε] ͵7 

κα! οἱ Γίγαντες ἀλλήλοις ἀγχιστεύουσιν. 
Ἂ 

Β. Ε. ῶ. Ἢ ὥσπερ Κύκλωπες καὶ Γ΄- 
Ε 

γαντες ἐγγὺς κατὰ γένος, ἢ κατὰ τόπον, 
Ἃ " Ἅ 7] .“ Ν «ε “" , 

ἢ κατὰ ἀδικίαν, οὕτω καὶ ἡμεῖς πλησίον 

θεοῖς κατὰ δικαιοσύνην. Β.. ἘΣ. Ω. οἷ 816 
ἴθυθ νιυρ. οἵ ῬΡὰ]. Γιγάντων] Ὅμοιοι 

“ » 

(86Ὑ. ὅμοροι) γὰρ οὗτο:. ἢ ὅτι ἄμφω ἄδι- 
ἔ, ἀδικίᾳ) ὑπάρχουσιν ὅμοιοι, οὕτω 

καὶ ἡμεῖς θεοῖς πλησίον κατὰ δικαιο- 
Μ 

λογίαν. Ω. 2οϑ. ΓΑλλο τι μελέτω φρε- 

σίν] Οὐκ ἀργῶς ἡ προανάκρουσις. ἐπι- 

τείνει δὲ τοὺς παρόντας ποθῆσαι μαθεὶν 

τὰ περὶ αὐτόν. Ῥᾳ]. Ο. 
Ε] Ν “" Ἁ ὲ ΕῚ ᾽ ε ,ὔ 

εἰς τὸ, βροτοῖσι. τὸ, οὕστινας, ἀφ᾽ ἑτέ- 

’ὔ 

210. Στικτέον 

Ε] δ ε ’ Ν » ἃ Μ 

ρας ἀρχῆς. ὑποστικτέον δὲ εἰς τὸ, ἀνθρω- 

πον. ἵ ῬᾺ]. 2τι. Ὀχέοντας ὀϊζύν] Ἔπι- 
Ἃ ’, 

φέροντας ταλαιπωρίαν. Εἰ. ᾿ὈΟχέοντας. 

Ἀρρατοῖ ἰΐϊδαθο ΟΧ ἰοῦ. ΡΓφΘΟθρῖο, ΘΧτΟΓ θα ἈΠ) ΟΞ56 68 
φυήν' ἀλλὰ 9 . βροτοῖσιν, οὕστινας κ. τ᾿ ξ.) τοῖ- 
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ἀνθρώπων, τοῖϊσίν κεν ἐν ἄλγεσιν ἰσωσαίμην. 

καὶ δ᾽ ἔτι κεν καὶ πλείον᾽ ἐγὼ κακὰ μυθβησαίμην, 

ὅσσω γε δὴ ξύμπαντω θεῶν ἰότητι μόγησα. 

ὠλλ᾽ ἐμὲ μὲν δορπήσωι ἐάσωτε, κηδόμενόν περ᾽ 

οὐ γάρ τι στυγερῆ ἐπὶ γαστέρι κύντερον ἄλλο 

ἔπλετο, ἥτ᾽ ἐκέλευσεν ἕο μνήσασθαι ὠνώγκη, 

καὶ μάλω τειρόμενον, καὶ ἐνὶ φρεσὶ πένθος ἔχοντω. 

ὼς καὶ ἐγὼ πένθος μὲν ἔχω φρεσίν" ἢ δὲ μάλ᾽ αἰεὶ 

ἐσθέμενωι κέλεται καὶ πινέμεν' ἐκ δέ με πάντων 220. 

ληθάνει, ὅσσ᾽ ἔπαθον, καὶ ἐνιπλήσασθωι ἀνώγει. | 

ὑμεῖς δ᾽ ὀτρύνεσθε ἀμ᾽ ἡσὶ φαινομένηφιν, νι 

ὥς κέ με τὸν δύστηνον ἐμῆς ἐπιβήσετε πάτρης, 

καί περ πολλὰ παθόντα" ἰδόντω με καὶ λίποι αἰὼν 

212. κεν ΠΟ 6ϑῖ καὶ ἐν : ΡΥΠΊΟ ογαΐ κεν βῖη8 ἐν Η, ΡΟΗΒ, 
213. πλείον᾽] μᾶλλον Η. ὙὙ. 

416. στυγερῇ ἐπὶ γαστέρι] στυγερᾶς ἐπὶ γαστέρος, υἱ νἀ θίυγ, 
μην. 
γι 1: Ὴ: 

ρον. 1. Η. ΡΟΙ5. ἘΣ ΑΝ ἐ  Ὁ 

ψ6βρ. 116 δάαϊι5 δβί: καὶ δ᾽ ἔτι κεν καὶ πλείον ἐγὼ κακὰ μυθησαίμην, 

222. ὀτρύνεσθε] ὀτρύνεσθ' Ἡ. ὀτρύνεσθαι ὟΥ. 

ὡς κ᾿ ἐμὲ Ὑ. 424. ξιδόντα. 

΄ 

ὑποφέροντας. ἢ ἔχοντας καὶ βαστάζον- 

τας. δυϊ]ρ. ᾿Ἐπιφέροντας ἢ ἔχοντας. 

Ῥᾳ]. 213. Καὶ μᾶλλον ἐγώ] Γρ. καὶ 

πλείων ἐγώ. ῬᾺ]. 214. Ὅσσα γε δὴ 

ξύμπαντα) Τοῦτο ἀφ᾽ ἑτέρας ἀρχῆς ἐν 

θαυμασμῷ ἀνεφώνησε. Β. 215. Δορ- 

πῆσαι] Ἔν τισι γράφεται, δειπνῆσαι δ᾽ 

οὔπω δὲ ὥρα οὐκ ἀρίστου. Ῥα]. 2τό. Οὐ 

γάρτι στυγερῇ ἐπ γαστέρι κύντερον] Οὐδὲν 

τῆς γαστρὸς ἐπαναβέβηκεν εἰς ἀναίδειαν. 

Ῥαᾳ]. Β. Εἰ. Ο. κύντερον γὰρ τὸ ἀναιδέσ- 

τερον, ἀπὸ τοῦ κυνὸς ὄντος ἀναιδοῦς. Β. 

Οὐ γάρ τι μισητότερον ἔπλετο καὶ ἐγένετο 

τῇ γαστρὶ ἄλλο, ὡς ἡ ταύτης τῶν βρω- 

μάτων ἀκάθεκτος ἔφεσις. Ῥα]. ὦ. Στυ- 

γερῇ ἐπὶ γαστέρι ᾿Αντίπτωσις. Ραϊ. 

217. Ἕο μνήσασθαι) Αὐτῆς φροντίσαι. 

Ῥαὶ. Ζηνόδοτος, ἕο, γράφει ἀντὶ τοῦ 

8 Ῥούβοῃ. οχ αι]. “" Ζηνόδοτος ἕο. 

» ͵ ἐπείγεσθε. 

ΟΔΥΣΣΕΙΑΣ Η. 212--τ224. 

Αππα 8111 ἸΙοσοθδῃΐ ὅθεν 2᾽᾿ 

" οἷς βἷμα Ἰοιηπηαΐθ υἴθσαπθ σοάοχ οὗ 'π τοχίμ ὀσρύνεσθ. ϑ6801. ΨῸ]ρ'. Ὀσρύνεσθεν, 
[ω Μδράϊοὶ. δὰ 2223. 6 οοᾶ. Β. βοβοϊϊαπι ροβι τη) οί οατῃ Ἰθιηπηαΐθ Ἐπιβή- 

σεσε τπᾶῖο οοπβαΐαπι 6χ Πἰ5᾿ΑἌπάρ. α. πρόστ. οἵ Β080110 84 224. ΒΌΤΤΜ. ᾿ 

{18Β. ΥΙΙ. 

10. Γισωσαί-" 

215. δορπῆσαι] δειπνῆσαι ΡΓΤῸ 

2521. Ῥοβί πης γούϑα ἴῃ Οοά,, 

223. ὥς κέ με] ὡσκἐέμὲ (5816) Η. 

ἑαυτῆς. Ῥα].5 Δασυντέον τὴν ἕο. πρώω- 
τότυπος γάρ ἐστι γενικῆς πτώσεως. Ῥαϊ. 
220. Ἔκ δέ με] ΓΑμεινον ὀρθοτονεῖν τὴν 
ἐμέ. Ῥαὶ. ϑ8ε4 οὗ, 86 2215. ΖΞ 
Ληθάνει] Λανθάνει ἢ γαστήρ. τὸ λη- 
θάνει ὡς τὸ, Μελάνει δὲ πόντος ὑπ᾽ αὐτῆς. 
(1). η. 64.). Ῥαὶ. ᾿Ἐνιπλήσασθαη 
Αὕτη μέντοι ποιητικωτέρα. ἡ δὲ ᾽Αρι- 
στάρχου (Η 1]. ΡῈ σοπηρθηαϊατη 
ἀρι), ἐμπλησθῆναι. ΡᾺ]. Ηδι]. 222.) 
᾿Απαρέμφατον ἢ ἀντὶ προστακτικοῦ. ὅπερ 
ἀγνοῶν Ζηνόδοτος γράφει ὀτρύνεσθαι (50. 
ὀτρύνεσθε). Ῥα]. ΗΑ]. 223. .Ὡσκἐμὲ, 
819 τοχῦ. Ρὰ]. οὖ Ηα]. Ἐπ 1ὴ Ηδι]. 
αυϊάθηι οἴαπ ΒΟ ΒΟ] ο : ἔΔμεινον ὀρθου-. 
τονεῖν τὴν ἐμέ: αιοά ἴῃ ΡαΪ. παι ]-, 
[αῖθ ἀρροϑιίζιμη δϑ νϑίβ! 220. 
224. Βέλτιον τοῖς ἄνω συνάπτειν τὰν, 

ΒΟΤΤΜ. 



[18Β. ΥΨΙΙ. ΟΔΥΣΣΕΙΑΣ Η. 525-238. 98] 
-" δο ῳ δ ἍἝ“. ἢ, χα Ἀ ΄ " (τήσιν ἐμήν, ὀμωώς τε, καὶ ὑψερεφὲς μεγώ δῶμα. 
ἃ " »ῳ. δ 1 ἃ .» 7 δι. ς ἡ, ΑΔ, δ ὁ Ὡς ἔφαθ᾽- οἱ δ ὥρω πάντες ἐπήνεον, ἠδ᾽ ἐκέλευον 

΄ Ν »“" 9 5 ὼ ᾽ τεμπέμενωι τὸν ξέϊνον, ἐπεὶ κατὰ μόιρων ἔειπεν. 
Ἂς ᾽ Ν ΟΞ ν, Ε] 5) ν΄ Ἄν. ᾿», υὐτὼρ ἐπεὶ σπεϊσών τ᾽, ἔπιόν θ᾽, ὅσον ἤθελε θυμὸς, 

λ έ Ε) ᾿ Ζ ἱ μὲν κωκκείοντες ἔβων οἰκόνδε ἕκωστος. 
-' 'ς . 7 «ε Ζ -“" . ] ὑὑτῶρ ὁ ἐν μεγώρω ὑπελείπετο διος Ὀδυσσεὺς, 
ΟΞ δέ ΠῚ δ δ ᾧ 7 ν᾿ γῶρ Θὲ οἱ ᾿Αρήτη τε καὶ ᾿Αλκίνοος θεοειδὴς 

ἣ θ Ε Ε 2 ἂς 5 , ") Ψ συν ὠμφίπολοι δ οὐπεκόσμεον ἐντεω δαιτός. 
Ὁν δ᾽ 5 ᾿ ΄ 5 7 οισιν δ᾽ ̓Αρήτη λευκώλενος ἤρχετο μύθων" 

-οοὭ ὦ " ε ΜΠ Τὴ “ γνω γὼρ φωρός τε, χιτῶνά τε, εΐμμωτ᾽ ἰδοῦσα 
- "ἀν ν νς “ Ἂ 5 ν΄ » ὥλῶ, τώ ρ αὐτῇ τεῦξε συν ὠμφιπόλοισι γυναιξί. 

᾿ ᾿ 2. 9 7 αἱ μιν φωνήσασ᾽ ἔπεω πτερόεντω προσηύδα" 
Ὁ ᾿Ἶ ΄ »“" ΕῚ ἈΝ " ΓΝ Ξεινε, τὸ μὲν σὲ πρῶτον ἐγὼν εἰρήσομωι αὐτὴ, 

7 ͵ ἊΓ 5 “ὟΝ ςε ΦΙ ἃ ς; πόθεν εἷς ἀνδρῶν ; τίς τοι τάδε εἰμιωτ᾽ ἔδωκεν ; 

225 

210 

3.2Ὁ 

225. ὑψερεφὲς} ὑψηρεφὲς 564 ὑψιρεφὲς οΧχ οιηθηά. Η. 227. ἔξειπεν. 
20. βοϊκόνδε βέκαστος. 230. δῖος. 231. ᾿Αρήτη] ᾿Αῤῥήτη ϊο οἵ ρᾶ5- 
ἢ Ὗ, 10). βοι. θεοβειδής. 34. ξείματα ξβιδοῦσα. νΕγ88. 23.4----Ξ2 36. ΟΠ Ϊ- 
πο ΡῬ. Κηῖρῃε, 2306. βέπεα. 

λλὰ παθόντα, ἀφ᾽ ἑτέρας δὲ ἀρχῆς 
ὀφέρεσθα, τὸ, ἰδόντά με. ῬᾺ]. Β. 
χὶ λίποι αἰών] Καταλείψειέ με ἢ ζωή. 
1.1 225. Κτῆσιν ἐμήν] Ὅτι φιλο- 
ἤματος ἐκ τῶν τοιούτων ᾽Οδυσσεὺς 
τίνεται, κτῆσιν ἐμὴν ὃδμῶάς τε. Ο. 
κεινον ἄν ἔσχε, Πατρίδ᾽ ἐμὴν ἄλοχόν 
᾿ Κομιδὴ γὰρ σμικρολόγος φαίνεται 
ἡτάσσων τῶν φιλτάτων τὴν κτῆσιν. 
παρὰ Μενάνδρῳ, σμικρύνησιν ἐπιτρέ- 

σιν. Ὃ δ᾽ ἐπεὶ ὅ σφισιν (ΜραϊοΙ. 
ὲ ̓Ἔπειός φησιν : απο ἴῃ ἰηά. γϑοίθ 
γ. Μίαϊιι5, ὁ δὲ Πῖὸς φησὶν) ὅτι διὰ 
,, κτῆσιν ἐμὴν ὃδμῶάς τε, συνίστησιν 
"τὸν ἐνδεικνύμενος τὴν οἴκοι εὐδαιμονίαν. 
μέντοι καὶ περὶ τῆς γυναικὸς νῦν λέγει, 
γὰρ ἔχειν γυναῖκα καὶ τοῖς ἀπεῤῥιμ.- 
νοις ἀκολουθεῖ. Ῥα]. Ω, Διχῶς, δμωάς, 
᾿, δμῶας. Ῥα]. Ηαι]. 526. Οἱ μὲν 

238. βείματ᾽. 

μ "»Ν ἢ ΤῊ τἢ ς« ἊΝ -" ἔστιξαν ἐπὶ τὸ ἐπήνεον. οἱ δὲ συνῆψαν, 
ἠδ᾽ ἐκέλευον πεμπέμεναι. Ῥα]. 2 ας 
᾿Απεκό. Ἴ "Ακοσίμον ἐποίουν τὴ δ. πεκόσμεον 1 ᾿Ακοσμιον ἐποίουν τὴν τρά 

᾽ πεζαν αἵροντες (80Γ. αἴροντες) τὰ ἐν αὐ- 
- » , ἈΝ ΄ Ψ τῇ. . Ακοσμον ἐποίουν τὴν τράπεζαν 

αἴροντες : Θἷ Τιιχία, τηδηιὶ ΔΗΓΙΘΙΟΤῚ : 
τὰ ὅπλα νῦν τραπέζης λέγει. Ῥα]. ἰηΐοτ 
[π. ᾿Αφαιροῦνται τὰ σκεύη τὰ ἔχοντα 
ἔσωθεν τὴν δαῖτα. Ε΄. Ἔντεα δαιτός] 
Σκεύη ἔχοντά τι ἔσωθεν τῶν εἰς εὐωχίαν, 
οἷον κρωτῆρες, πίνακες, κύπελλα. Ῥᾳ]. Β. 
Τὰ ὅπλα τῆς εὐωχίας, οἷον τραπέζας καὶ 
τὰ τοιαῦτα. Ἄυ]ρ. 234. Εἵματ᾽ ἰδοῦσα 
φάρος τε χιτῶνά τε ἔγνω. Ῥα]. 235. 
ἸἸακῶς τὸ, τεῦξε. ῬᾺ]. ἘΕἘΠλ ἴῃ ἢπρο 
ΨΘΥΒΊΙΒ. ΒΌΡΥΔΒΟΥΙρίμπι: ἀντὶ τοῦ δή: 
αιοά βρθοῖϊαΐ δὰ ργβοθάθῃβ ῥώ, Τά 
ῥα] ἃ δή.  ]ρ. 238. Ὅτι πρὸς τὸ 

-“ ’ ’ τελευταῖον ἀποκρίνεται μόνον, τίς τοι 

Ἰμδιτηὰ ροβυὶ α ἰοχία ΡᾺ]. οαἱ ἴιος ΒΌΡ βου ρίμπι οδὲ ; βοὰ δΧχ ἴρ80 βοβοὶῖο βυιδρὶ- 
" [αἶϑ86 ΟἸἸηλ καλλίπο. ΒΙΠΓΤΤΜ. 
. Ηἴς Ἰδὴν ἄθ βϑῆβιι ᾿ν 718. νΟοἷβ ποποῦο ἀοθοθαπι: νἱὰ. ποῖ. δὰ σαι. ΒΌΤΎΥΜ. 
ΥΟΙ,. 1. 00 



φϑῷ ΟΔΥΣΣΕΙΑΣ Η. 239--.-.250. 118. ΨΙΓ 

2 Ν ᾽ 5 ΄΄ ᾽ ΚΝ ον. δ “ὦ 

οὐ δὴ φὴς ἐπὶ πόντον ὠλώμενος ἐνθάδ᾽ ἱκέσθαι ; 
Ν ἜΧΩΝ 7 ΄ Ζ . 7 ] 

Τὴν ὃ ἀπαμειβόμενος προσέφη πολύμητις Οδυσσεύς" 540 
» ΄ 7 Ψ 5 “ 

Ϊ 

αργώλεον, βασίλειω, διηνεκέως σγὙορευσῶι ᾿ 

ἘΔ Υ ἃ ᾽ ᾿ 7 Ἀ ᾽ ͵ Ὶ 

κήδε, ἐπεί μοι πολλῶ δόσαν βεοὶ ουρωνίωνες. ᾿ 
Ὁ ΄ » Γ᾿ ᾽ ΕῚ 3 Ν “᾿" 

τοῦτο δέ τοι ἐρέω, ὁ μ᾽ ἀνείρεωι, ἠδὲ μετωλλῶς. ' 

᾿Ωγυγίη τις νῆσος ἀπόπροθεν εἰν ὡλὶ κεῖται, ) 
5} Ἵ: Ἢ 

Ϊ 

ἔνθα μὲν ἤΑτλαντος θυγάτηρ, δολόεσσω Καλυψὼ, 245 
ΡΞ Ἷ ΕῚ ΄ » Ὁ 

γωίει ἐὐπλόκωμος, δεινὴ θεός" οὐδέ τις αὐτῇ ' 
γ΄ 3, »“" 7 »“ ᾽ ᾿, ν 

μίσγεται, οὔτε θεῶν, οὔτε θνητῶν ἀνθρώπων. 
3 τἄμ 7 Ε “, 4 

[ 

ἀλλ᾽ ἐμὲ τὸν δύστηνον ἐφέστιον ἡγῶώγε δωΐμων ἰ 
“ 3 - Ν 9 “ » 

οἷον, ἐπεί μοι! γηώ θοὴν, ἀργήτι κερωυνω 
μ᾿ 4 ἌΡ ΡΝ ψ: ΠΡ σ  μϑζ Ὺ ἐ ] 

Ζεὺς ἔλσως ἐκεῶσσε μέσῳ ἐνι οἰνοπι ποόντῷὼ 25. 

230. φὴς] φῆς ἃ πι. ΡΓ. φὴς ΕΧ Θπηθπά. Η. ΡΟΙΞ5. 243. βερᾷὲ 

246. ναίει ναῖεν Υν. 250. ἔλσας]) ἐλάσας Η. 10. ξέλσας. βοίνοπι. 

τάδε εἵματ ἔδωκεν. Ῥα]. 230. Οὐ δὴ Ὁλοκλήρως. Ρα]. Νῦν ταχέως" ἢ τ 

φῇς] Τὸ φῇς ὅτε σὺν τῷ , γράφεται, σύμπαν. Νυϊρ,. 243. Τοῦτο δέ τι 

ἐνεστῶτός ἐστι καὶ ὀξύνεται. ὅτε δὲ ἄνευ ἐρέω, ἷ8. νου 8 ἴῃ Ρα]. ἀϑουιρίαππι, 

τοῦ εἰ παρατατικός ἐστιν ἰακῶς ἐκ τοῦ Πρὸς τὸ αὐτό. Τὸ, μεταλλᾷς, ἀντὶ τι 

ἔφης γεγονὼς καὶ περισπᾶται. Ῥαᾳ]. Ὁ. πολυπραγμονεῖς καὶ ἀνερευνᾷς, ὥσπερ 

Ἔνιοι γράφουσιν, οὐ δὴ φῇς, ἀντὶ τοῦ, τὴν γῆν μεταλλεύοντες καὶ τὰ ταύτι 

οὐδὲ ἔφης. Ρα]. Η 41]. ΦΗΣ. εἶπας. ὑπεξάγοντες ψήγματα. Ῥα]. Ω. Δι 

Ψψυρ. δ, δηϊζον. 241; ᾿Αργαλέον βα- τοῦτο εἰς ἐπιθυμίαν αὐτοὺς ἄγει καὶ τί 

σίλεια) Τὸ μὲν ἐρώτημα βραχὺ, πόθεν προσυμβεβηκότων αὐτῷ. ῬΆ]. ἊΣ 

ἔλαβε τὴν ἐσθῆτα᾽ ὃ δὲ οὐκ εὐθὺς δηλοῖ ᾿Ἐφέστιον] ᾿Ἐπὶ τὴν οἰκίαν αὐτῆς ἐπ 

ὅτι παρὰ τῆς Ναυσικάας. οὕτω γὰρ ἂν ξενωθησόμενον. Ψα]ρ. Ἐγκάτοικον. Ῥὰ 

τήν τε ᾽᾿Δρήτην συνταράξειν ἤμελλε, τήν 240. Οἷον" ἐπεί μοι νῆα θοήν] Τὸ μ 

τε κόρην εἰς αἰσχρὰς ὑποψίας ἐμβαλεῖν, ναυαγῆσαι, ἀνθρωπίνης τύχης. τὸ , 

ἑαυτέν τε εἰς κίνδυνον τὸν ἔσχατον κατῶ- περισωθῆναι, ἀπὸ τῆς τῶν θεῶν ὡὴπ 

στήσειν. ἀλλὰ κεφαλαιωδῶς ἀποδύρεται σημεῖον. τῷ ἀποτελέσματι οὖν θαῤῥ, 

τὰς ἑαυτοῦ συμφορὰς, καὶ τὴν πωρὰ Κα- τὸ ἐκ τῆς τύχης συμβεβηκὸς, εἰς 

λυψοῖ διωγωγὴν, καὶ τὸν ἔρωτα τῆς θεοῦ, θεοὺς ἀναφέρει, εἰς ἔλεον ἐπισπώ 

δ ὧν συστήσειν ἑαυτὸν ' ἔμελλεν. ὡς ὁ τοὺς Φαίακας. αὶ]. Ω. ᾿ΑΔργῆτι, 

καταφρονήσας τῶν θεῶν οὐκ ἂν εἰς τὰ ραυνῷ] Ταχέως διωκονουμιένῳ διὰ λεῖτ 

ἀνθρώπινα παρανομεῖν ὑπέμεινε. καὶ τὸ τητα. ἔστι δὲ κατ᾽ ἀντίφρασιν. ἢ 

πέρας οὕτω διέθηκεν αὐτοὺς, ὥστε καὶ 250. Ἔλάσας) ΓΡ. καὶ, ἔλσε 

ἐπιτιμῆσαι τὸν ᾿Αλκίνουν, ὅτε μὴ καὶ ἀντὶ τοῦ συστρέψας. Ηδ.1]. Ἔλσ 

ἤγαγεν αὐτὸν φανερῶς ἅμω ταῖς θερα- ἰοχῖ. ΓΡ. ἐλάσας. διεσκέδασε. Ῥὶ 

παίναις ἡ θυγάτηρ. Ε;. Ω, Διηνεκέως] τηδηιϊ! δηΐ.; οἴ ἴῃ πιᾶρ. δῦ ἱ 

Δι’ ὅλον ἀπ᾽ ἀρχῆς καὶ ἕως τέλους. Ε΄. τηϑδηιϊ ἀντὶ τοῦ συστρέψας. ἴῃ αἰῖο 

᾿ οἷς φαμὶ, δὲ οἰσουμῆ. Ῥαϊ. ααοαας, ἴῃ τοχία εὖ ἴπ 56 0110ο. ΒΌΤΤΜ. 

τὰ Ἡ. 6. βχβίθογθ, οουητηθηατ 56: οἵ, ἱπίτα δὰ 333. λ΄. ὅτο. ΒυΤΤΜ. 

η 8]ς 0. οἵ 5ἷς ἴῃ Ἰοπαπιδΐο οἵ ἰὴ τοχία ῬΑ]. ἀποαῦο. ΒΌΤΊΤΜ. 
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γ᾿) ἄλλοι μὲν πάντες ἀπέφθιθον ἐσθλοὶ ἑταῖροι" 
οὐτὼρ ἐγὼ, τρόπιν ὠγκὼς ἑλὼν νεὸς ὠμφιελίσσης, 
νγήμιωρ φερόμην δεκάτη δέ με νυκτὶ μελαίνη 
ἥσον ἐς ᾿Ωγυγίην πέλασαν θεοὶ, ἔνθα Κωλυψὼ 

2.. ΧΝ ΄ 

αίει εὐπλόκωμος, δεινὴ θεός" ἢ 
.Ὡ͵ ΄- 

με λαβοῦσω 1.5.8 ΄ 3 7 » 5» δ,Κν Ὁ νδυκέως ἐφίλει τε, καὶ ἔτρεφεν, ἠδὲ ἔφασκε 
Ἧ 5 νι 3 ΄ »ν Ζ 

σειν ἀθάνατον, καὶ ὠὐγήρωον ἡμώτω πάντα" 
᾿ “--- ς ΓΝΟΝ Ν 3, ὦ ͵ 3) 
"λλ ἐμὸν ουὐποτε θυμὸν. ἐνὶ στήθεσσιν ἔπειθεν. 
͵ Χ ε 3 Ἷν 5} «“ ᾽ ΕῚ θα μὲν ἑπτάετες μένον ἔμυπεδον, εἴματω δ᾽ αἰεὶ 
ὠκρυσί, δεύεσικον, τώ μοι ἄμβροτα δῶκε Καλυψώ: 

“Ψ 4 ἊᾺ δ᾽ φ ΕΣ Ψ 

λλ᾽ ὅτε δὴ ὄγδοόν μοι ἐπιπλόμενον ἔτος ἡλθβε, 
͵΄7 ͵, ἊΨ ᾽ 7 ΄ 

αἱ τότε δή με κέλευσεν ἐποτρύνουσω νέεσθαι, 
οὟἾ φΦ΄ηΘ 7 ἊΝ ᾿' 2 7 Ε ΛΑ 

νὸς ὑπ᾿ ἀγγελίης, ἢ καὶ νόος ετράπετ᾽ αὐτης. 

253. δέ γδν δ᾽ ἐν ῥτὸ ν. 1]. Η. 
εἶεν ΘΧ ΘΠ 6η6, 6] υϑάθιηη τηδηῖ5 Η. ΡΟΗ 5. 
61. βέτος. 263. ἢ] ἦ Ρ. 

Ἰᾶγο, δι}6 ἢ} ἃ πηδηῖ! ΒΟΠΟ]ΙΟΙ ΠῚ 
θηΒιιθία : ̓Ἑκέασσε, διχῶς. ΝΙΪ- 

1Π ἐκέασσε οἴ ἐκέδασσε. ᾿ἘἘλάσας] 
ὑγελάσας. ᾿ἙΕκέασε] Διέσχισε. Ψ υ]ρ. 
51. Ὡς κόσμηθεν5, ᾿Αθετοῦνται δὲ 
τίχοι η΄. ὕστερον γὰρ ταῦτα λέγεται. 
δὲ προῃρῆτο (Ηατ]. εἴτο. προείρητο 

Ἢ. ΡΟ Β.) οὐκ ἂν ἐπαλιλλόγει. Ῥα]. 
[1]. 2ς2. Τρόπιν] Τὸ κατώτατον 
ἔρος τῆς νηὸς περὶ ὃ σχίζεται τὸ κῦμα. 
αἱ, Ψ]ρ.. Ω. ἢ τὸ μέσον τῆς νεὼς ξύ- 
ν, ῬᾺ]. Νυὶρ. Δελφῖνον ἐναγκαλισά- 

ἐνὸς, περιλαβών. Ῥα]. Ἰηΐογ ᾿η, ᾽Αμ- 
ἰἐλίσσης] Τῆς ἀμφοτέρωθεν συστρεφο- 
ίνης ὑπὸ τῶν κωπῶν. Ῥα]. 25. Τὸ, ἥ 
: λαβοῦσα, βέλτιον ἀφ᾽ ἑτέρας ἀρχῆς 
΄ἀγινώσκειν" αὕτη μ᾽ ἑλοῦσα. Ῥα], 2 56. 
νδυκέως ᾿Επιμελῶς, ἀπὸ τοῦ κῆδος ἡ 
γοντίς. καὶ ὠφειλεν εἶναι ἐνκηδέως. ἀλλ᾽ 

1. ἀμφιξελίσσης. 255. ναίει} 
259. ἑπτάξετες. βείματα. 

ἐν μεταθέσει τῶν γραμμάτων καὶ τροπῇ 
τοῦ ἡ εἰς υ γίνεται ἐνδυκέως. Β. 2 57. Θή- 

σειν ἀθάνατον] Καὶ διατί μὴ βεβούληται ; 
Ε » "εὩω - 

ἔοικε διὰ τὸ, οὔποτ᾽ ἔπειθε. δῆλον οὖν οὐ τὸ 
, 

μὴ θέλειν γενέσθαι ἀθάνατος, ἀλλὰ τὸ μὴ 
- »" "ὦ Ὁ ͵ὔ ε ἈΝ πιστεῦσαι αὐτῇ τοιαῦτα λεγούσῃ. ἡ μὲν 

᾿ » ΄ὔ ε Ν 5 Ἀ{Ψ γὰρ ἐφασκε ποιήσειν, ὃ δὲ οὐκ ἐπίστευεν. 
»λλ᾽ »Ν , - γὃ : ἄλλ᾽ οὐχὶ πιστεύων παρῃτεῖτο. ἤδει γὰρ 

Ἁ -“ ὡς σοφὸς ὅτι ἀθανασίαν οὐχ αἱ τοιαῦται 
δαίμονες χαρίσαιντο ἄν" ἀλλὰ τοῦ Διὸς 
Ἃ »᾿ Ν -“ » ἃ ΄ » ἄν εἰη καὶ τῶν ἔργων ἃ πέφυκεν ἀπαθα- 
νατίζειν. ᾿Αντισθένης ἢ δέ φησι ὅτι τοὺς 
8. νὰ 5. Ἃ , Ἀ ε , ἐρῶντας εἰδὼς ψευδομένους τὰς ὑποσχέ- 
σεις. τοῦτο γὰρ ποιεῖν οὐκ ἐδύνατο δίχα 
Διός. Ῥα]. ᾧ. 258, Οὔτι τε τοχί. Γρ. 

ΕΒ οὔποτε. ῬᾺ]. 263. Ζηνὸς ὑπ᾽ ἀγγελίης] 
᾿Αγνοῶν τὴν ἐπιδημίαν τοῦ Ἕρμοῦ τοῦ γνοῶν τὴν ἐπιδημίαν τοῦ Ἕρμοῦ τοῦτο 
φησί. ΒΒ. ᾿Αγγελίης, νῦν κελεύσεως. 

δ ’ “ Ρα]. ν]ρ. Ἢ καὶ νόος] Διστακτικῶ,. 

δ Νιμῖγαπι Ἰορὶς ΒΟ Ο] αβδίοβ ἀσέφθιθεν, ΨΙΑ. αρτα 5080]. ε΄ το. (Οὐ δηι Ἰδοϊ Ομ Θ ἢ. 

βραχὺ δυιΐοτη γΟΥΒι18 ἱπΠ ΡΓΟαἴΟ5 6588 251---ς 8, απο οἱ τὸ28β ἀοεςρῖ, 

᾿ Ἀρποβοῖν ΕΣ γτηο]οριβ Μ. Ρ. 532. 42. βοᾷ ἀπέφθιθον μ. ττ0, 56. 456, ι8. ΡΟΒΒ.) 
ϑρᾷὰ ῬΟΓΒΟΠῸΚΞ 

τα, ἀθεσοῦνται δὲ κ. «. ε. Ροβιυῖ δά 2490ῶὥ. ΒΌΤΤΜ. 
ν νἱὰ. δα «. 21:1. ΒΌΤΊΥΤΜ. 

ΟὉΟ 2 
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πέμπε δ᾽ επὶ σχεδίης πολυδέσμου" πολλὰ δ᾽ ἔδωκε, 

σῖτον καὶ μέθυ ἡδύ καὶ ὠμίροτω εματα ἔσσεν" 

οὖρον δὲ προέηκεν ἀπήμονά τε; λιωρόν ΤΕ. 

ἑπτωδεκαίδεκα Ἂ πλέον ̓ ἥματα ποντοπορεύων, 

ὀκτωκωιδεκάτη δὲ ᾿ ἐφάνη ὄρεα σκιόεντα. 

γωίης ὑμετέρης" γήθησε δὲ μοι φίλον ἥτορ, 
δυσμόρῳ" ἡ ἡ γὰρ ἔμελλον ἔτι ξυνέσεσθωι ὀϊζύι 

πολλῇ, τῆν ΩΣ ἐπῶρσε Ποσειδάων ἐνοσίχθων" 

ὃς μ9ι ἐφορμήσας ἀνέμους, κατέδησε κελεύθους, 

ὥρινεν δὲ θώλωσσων ἀθέσφατον" 

εἴα ἐπὶ σχεδίης ἀδινὼ στενώχοντω φέρεσθαι. 
τὴν μὲν ἔπειτω θύελλω διεσκέδωσ᾽" αὐτὰρ ἔγωγε 

νηχόμενος τόδε λαΐτμα διέτμαγον' ὄφρω με γαΐη 
ὑμετέρη ἐπέλωσσε φέρων ἄνεμός τε καὶ ὕδωρ. 
ἔνθα κέ μ᾽ εκβαίνοντω βιήσατο κῦμ᾽ ε επὶ χέρσου, 
πέτρης πρὸς μεγώλησι βαλὲν, καὶ ἀτερπεὶ χώρω, 

ἀλλ᾽ ἀναχασσάμενος νῇ ἘΧΗΝ. πάλιν, ἕως ἐπῆλθον 

ες ποταμὸν, τὴ δὴ μοι εείσωτο χῶρος ἄριστος, 
καὶ ἐπὶ σκέπας ἥν ἀνέμοιο. 

ἐκ δ᾽ ἔπεσον θυμηγερέων᾽ ἐπὶ δ᾽ ἀμβροσίη νὺξ , 

ἐγὼ δ᾽ ἀπάνευθε διϊπετέος ποτωμνοῖο Ι 

λεῖος πετράων" 

ἥλυβθ᾽" 

465. Ρηδύ. βείματα ξέσσεν. 

351πὶ οἵ πλέον 

272. κελεύθους] κέλευθα Ἡ. κέλευθα . 

σατο. 

λέγει. διὸ ὑφ᾽ ἐν ἀναγνωστέον τὸν στίχον. 
οὐδὲ γὰρ ἤδει εἰ ὃ Ζεὺς ἔπεμψε τὸν “Ἕρ- 
μῆν. Ραὶ. Ω. 264. “Βραχὺ διασταὶλ- 
τέον μετὰ τὸ, ἔδωκε, τὴν λύσιν τῶν ἑξῆς. 

Ῥαὶ]. 269. Γαίης Φαιήκων (εχ. ΤΡ. 

γαίης ὑμετέρης. Ῥαϊ. 270. Τῷ δυσμόρῳ 
φησὶν ἀνεφώνησεν. ὄντως γὰρ ἔτι ἔμελλον 

Βα", 258. 
χώρῳ] "Οθεν οὐκ ἦν τραπῆναι καὶ ἐκφυ- 
γεῖν, ἢ ἐκτροπὰς μὴ ἔχοντι καὶ ὁδούς. Β. 

δυστυγχήσειν χη . 

4 Θογ. Τὸ, δυσμόρῳ, φησὶν (ΑΥΙΒίαΓΟΙτι5 δῖνο 4}1πἪ6 41115) ὠνεφώνησεν : 
ΟΕ. 5680]. β΄, 3267. ΒΌΤΤΜ. 

ΟΔΥΣΣΕΙΑΣ Η. 

267. ἑπταδεκαίδεκα] ἑπτὰ δὲ καὶ δέκα Ἡ. [τ 
δ ΛΟ ἡ ὺ βοΥΙρίππὶ οἵαΐῖ, ἑπτα δὲ καὶ δάκα μὲν πλέον 5684 τε [δέ δ] ἤὰη6 οἴ: 

ἴῃ πλέεν πγυϊαίι ΡΟΙΒ. 

᾿Ατερπέϊ 

464----.84. 118. ΥἹΙ. 

"ἢ 

οὐδέ τι κύμω 

278 

ἑπτὰ δὲ καὶ δέκω Ν. ,: 

278. κέ] δέ Η. Υ. 281. ἐξεί 7 

Ω. ᾿Εκτροπὰς---ὁδοὺς, ὡς τερπικέραυνος 
Ῥαὶ. ϑ86ἀ πίρυ 685 Ὁ 4118 ΤΔΠῚΙ 
χαλεπῷ. 283. Θυμηγερέων] μαυτὸ 
ἐπεγείρων καὶ τὴν ψυχὴν συλλέγων κα 
ἐμαυτὸν ἀνακτώμιενος. Ῥα]. Β. Δεῖ 
ποψυχῶν, ἢ συλλαμβάνων καὶ συνάγω 

καὶ ἀνακτώμενος τὴν ψυχήν. Ε. 0 
ψυ]ρ. ᾿Αμβροσίη νύξ] Ἔν ἢ οὐ φέρον 
ται (Βα. περιπατοῦσι) βροτοί, Ω. Ῥαὶ 
284. Διπετέος ποταμιοῖο] Τοῦ ἀπὸ Διὸ, 

ἀεοϊπάς ἔμελλι 



1.18. ΥἹΙ. 

ἐκβὰς ἐν θάμνοισι, κατέδραθον" ἀμφὶ δὲ φύλλα 

ΟΔΥΣΣΕΙΑΣ Η. 438ς--τττ203. δ 

“ὃς 
ἠφυσάμην" ὕπνον δὲ θεὸς κατ᾽ ἀπείρονω χεῦεν. 
ἔνθω μὲν ἐν φύλλοισι, φίλον τετιημένος ἥτορ, 
εὗδον παννύχιος, καὶ ἐπ᾽ ἠῶ, καὶ μέσον ἡμαρ' 
δύσετό τ᾽ ἠέλιος, καί μὲ γλυκὺς ὕπνος ἀνῆκεν. 
ἀμφιπόλους δ᾽ ἐπὶ θινὶ τεῆς ἐνόησα θυγατρὸς 200 

7 ᾽ Ε ον ἢ » -»Ἥ -“ 
παι(ούσας, ἐν ὃ ὠὐυτή εῆν εἰκυιώ θεοῖσι. 
. ς ν») ΕἸ « Ἴ 322) 7 ἊΨ ᾽ »" 

τὴν ἐκετευσ " ἡ δ ουτι, νοήμυωτος ἡμίβροτεν ἐσθλοὺ, 
« 3 ὃ΄ν 5) ΄ Ε γ΄ 
ὡς οὐκ ὧν ελποίο νεωτέρον ἀντιώσαντω 

201. θεοῖσι] θεηῖσιν (810) Η. θεῆσιν Υ. 

ἤτοι ἀέρος ἀρδευομένου. Ἐ). Τοῦ ὑπὸ τῶν 
τοῦ Διὸς ὄμβρων πλήρους. Ῥα]. 485. 
Βραχὺ διασταλτέον (ροβῇ νοςΘῃ) ἐκβὰς, 
Ρυΐο: ῃδηὶ ἠιιχία 118 ΠΏ 50 Πρίι 
ΒΟΠΟΪ τ.) Ρὰ]. ᾿Ἐκβὰς ἐν θάμνοισι] 
Τρία εἴδη φυτῶν, βοτάναι, θάμνο:, καὶ 
δένδρα (Ῥα]. δένδροι). αἱ μὲν ἐπὶ ἐδάφους 
τῆς γῆς ἀπομιένουσαι, βοτάναι λέγονται, 
αἱ δὲ μέσαι, θάμνοι, τὰ δὲ εἰς ὕψος, δέν- 
δρα (Δ]. δένδροι). οἷον ἄγρωστις καὶ ἡ 
λοιπὴ πόα, βοτάνη. βάτοι δὲ καὶ τὰ ἐν 
τοῖς ὑγροῖς γινόμενα, θάμνοι. δένδρα 
(ΡᾺ]. δένδρεα) δὲ, οἷον συκῇ, ἐλαία καὶ 
τὰ ὅμοια. Ἐ. Ω. Ῥὰ]. “86. Ἢφυσά- 
μὴν] Κυρίως οὐ περιεβαλόμην (Μ6α1ο]. 
ΟΠ. οὐ), ἀλλ᾽ ἐπήντλησα. Ψ ι]ρο. Ο. 
καὶ ἐπέβαλον ἀθροά" νῦν δὲ ἐπεχεάμην. 
ΨῈ]ρ. ᾿Επεσπασάμην, περιεβαλόμην. 
ῬᾺ]. 280. Δύσετό τ’ ἠέλιος] Εἰς δύσιν 
ἐκλίνετο. ᾿Αρίσταρχος γράφει, δείλετο, 
ὅ ἐστιν εἰς δείλην ἐκλίνετο. πρὸ δυσμὼν 
γὰρ, φησὶ, συνέτυχε τῇ Ναυσικάᾳ ὁ 
᾿Οδυσσεύς. ῬᾺ]. (Εχ Ἠδι]. Αὐβίαι- 
ΟἿ οογγθοιουθπι τδηταπι ργοία]ῦ 
ῬΟΙΒ.) Δύσετό τ’ ἠέλιος Ὅ ἐστιν 

10. ξεικυῖα. 203. βέλποιο. 

εἰς δείλην ἐκλίνετο᾽ πρὸ δυσμῶν γὰρ συν- 
ἔτυχε τῇ Ναυσικάᾳ ὃ ᾿Οδυσσεύς τ, τοῦ 
Κρ: Ν 6 ͵ ὔ » ἃ Ἁ ΕΠ Ψ ἥλίου μὴ φθάσαντος εἰς τὸν δυτικὸν δρί- 

5 ΦΔΥΥ ᾿ ἀφ ὁ ϑ { ζοντα, ἀλλ᾽ ἐπέχοντος ἐφ᾽ ἱκανόν. ὅτε 
γὰρ ἔδυ ὁ ἥλιος, τότε εἰς τὸ ἄλσος ἔφθα- 
σῶν τῆς ᾿Αθηνᾶς οὗτοι. ὡς καὶ ὁ ποιητὴς, 
Αύσετό τ᾽ ἠέλιος καὶ τοὶ κλυτὸν ἄλσος 
ἵκοντο (ζ΄. 321.), καὶ τὰ λοιπά. Ἐ;. 
ΔΕΊΕΛΟΝ. πρὸς δείλην. ψυ!ρ. 5 200. 
᾿Αμφιπόλους δ᾽ ἐπὶ θινί] Τὸ γὰρ λέγειν 
ὅτ, ἐκ τῆς βοῆς τῆς ἐπὶ τὴν σφαῖραν 
ἀνέστην, οὐ χαρίεν. τί γὰρ ἀναγκαῖον 
ἦν καταγορεύειν τῆς παιδὸς ὅτ, ἔπ- 

ε »" Ν ἮΝ , αἰξεν; ὡς δηλοῖ καὶ τὸ ἐπιφερόμενον. 
Ῥα]. ῷᾧ. 292. Ἤμβροτεν] ᾿Απέτυχεν. 
ἐξ οὗ καὶ ἀμφίβροτος ἡ ἀσπὶς ἡ ἀμ- 
φοτέρωθεν τὸν βροτὸν περιέπουσα. ἘῚ. 
293. Ὡς οὐκ ἄν ἔλποιο 1] Κοσμίως 
» ε " Ρ ] Ἀ ᾿ Ν ὥγαν. ὡς γὰρ (!Ῥα]. καὶ γὰρ) πατὴρ 
περὶ νέας διαλέγεται ἀποδεχόμενος τὸ 
σπουδαῖον τοῦ τρόπου. οὕτω φησὶ Ναυσι- 

Ὡ , Ὄ ,ὔ -“ ε » μὰ κάα πρὸς με διετέθη καλῶς, ὡς οὐκ ἂν 

ἐλπίσῃς νεώτερόν τινα πράξαι ἐπί τινι 
ἄλλῳ καθ᾿ ἡμᾶς πάσχοντι. Ῥᾳὶ]. Ο. 
Ῥεξέμεν (ϑὶς οὐ, 8η1,})}] Πρᾶξαι. 

τ ὙἸὰ65 ᾿ρβὰ ΑὐἸβέδυουὶ νοῦ θὰ αυἶθῈ15 βιιδπι ἢΠΠ16 ΘοΥΓοο Ομ οὶ σοτητηθηἀαθαΐ Ροπὶ δῖς 
ΤοΪαία δὰ Ἰσοιοη δ να] σαΐδηι. {Ππ46 ἀρρᾶγθξ ἴῃ Ἰοπγηγαΐο γΘροπθη τιπι 6556 δείλετο: 
οαϊ πιοχ ἴῃ πος ἴρ50 βο οὶ ο βου] ρίηγα δύσεσο Οχ ἃἸϊο Ιοοο ἑδηηυδηι ἰδὲ σομγ οἰ μοῦ 
ΟΡΡοπὶΐιν. ΟἿ, ποῖ. ᾳφκ ΒΌΤΤΜ. 

᾿ 5 οο ἴῃ τοοθηζ. ΒοΒο] οστιη δα ἃ. οπιϊβδιιηι ἰὼ Δη αυϊουὶ θ.5 Ἰορτταν ἰπΟ. σ]οββαβ δα 
ἀνῆκεν οἱ τεῆς. 
σδΐὰ : ΔΕΙΛΕΤΟ. πρὸς δείλην ἦν. 

ἐ δὶς ΜραΐοΙ. 
ἴὰπι ἰλπίσειας οὐ δὰ τηᾶγρ, γρ. ἔλποιο. 

Ναῖπηι ἃυἴθηι βυβρίοου μοο οἰϊδπι 6χ Αὐἰβίαγοῦι Ἰδοϊϊοαο ἴτὰ ΘΧΡ]]- 
ΒΌΤΤΜ. 

δρᾶ ἴῃ ῬΑ]. ἔλσοισο, ὨΘ΄Π6 ΔἸ ἰτοῦ ἰπ ἰσχία: 
ΒΟΌΤΥΤΜ. 

ἘΔ: ἃ ΠΊ6ῖ. ΒΕ ΡΓΑΒΟΥρ- 



80 ΟΔΥΣΣΕΙΑΣ Η. 294-211. 118. ΜΙ]. 

ἐρζέμεν" αἰεὶ γάρ τε νεώτεροι ἀφραδέουσιν. 

ἥ μοι σῖτον ἔδωκεν ὥλις, ἠδ᾽ αἴθοπα, οἶνον, 295 
Ν - «,Ὁχ᾿ νυ» »" δ᾿ Ρ᾽ « ἃν ὩΡ 

καὶ λουσ ἐν ποτώμῶ, κῶὶ μοι τάδε εἰμῶτ ἔδωκε. 
ἊΣ 2 Ῥ 5 ΄ 

ταῦτά τοι, ἀχνύμενός περ, ἀληθείην κατέλεξα. 
ν ᾽ Ὅ ΘῸ ΣΝ 2 Τα 

Τὸν δ᾽ αὖτ᾽ ᾿Αλκίνοος ἀπαμείβετο, φώνησέν τε᾿ 
ΠῚ ΕΙ ρο“ ΕἸ ΡῚ ΕῚ ) 

ξεῖν᾽, ἤτοι μὲν τοῦτό Ὑ ενωΐσιμον οὐκ ἐνόησε 
»“ 2 Ν ε ς ΕἾ ἥν ἢ 

παῖς ἐμὴ, οὕνεκά σ᾽ οὔτι μετ᾽ ἀμφιπόλοισι γυναιξὶν 
ἐὺ 5 ς ΄ μος “ν. δ ϑ ς ΄ 

γεν ἐς ἡμέτερον᾽ σὺ δ᾽ ὥρω πρώτην ἱκέτευσως. 
Ν 5 7 "4 ᾿ 2 Ψ 

Τὸν δ᾽ ἀπωμειβόμενος προσέφη πολύμητις Οδυσσεύς" 
Ὁ ,, δ 5 7 7 

ἥρως, μή μοι τούνεκ᾽ ὠμύμονω νείκεε κούρην᾽ 
᾿ 7 ΕἸ » ΄ ςΤς » ͵7 .͵ 

ἡ μὲν γάρ μ᾽ ἐκέλευε σὺν ὠμφιπόλοισιν ἐπεσθαι" 
3 . ἈΦ. Ἂς, 3 5, 7 ΕἸ 7 7 

ὡλλ ἐγὼ οὐκ ἔθελον, δείσας, οἱσιχυνομενὸς τε, 
ν, Ν ΕῚ 5» 

μήπως καὶ σοὶ θυμὸς ἐπισκύσωιτο ἰδόντι" 
᾿» 7, Ε 3 Χ δ τὰν Ν δα μδΝν, ᾽ 

δύσζηλοι γῶρ τ εἰμεν ἐπὶ χθονὶ φυλ ἀνθρώπων. 
ΟῚ “ 55" ΕῚ ᾿φ 

Τὸν δ᾽ αὖτ᾽ ᾿Αλκίνοος ἀπαμείβετο, φώνησέν τε᾿ 
κ΄ 27 »ἭἬ ΕἸ 2 μα 

ξέν᾽, οὔ μοι τοιοῦτον ἑνὶ στήθεσσι φίλον κῆρ 
»“" 5 ᾽ 2 ἥ 

μωψιδίως κεχολώσθωι" ἀμείνω δ᾽ αἴσιμῳ πάντω. 
δὰ “ 7 3 ᾿ “ 

ὧ! γῶρ, Ζευ τε πάτερ, καὶ ᾿Αθηναΐη, καὶ "Απολλον, 

300 

305 

2410 

206. ξε | 204. ἐρξέμε»] ἑρξέμεν Ν. 0. Ρερξέμεν. 205. ξάλις. βοῖνον. 

ματ᾽. 207. κατέλεξα] κατἀλέξώ Η. 40ο. ἐμὴ] ἡ μὴ Η. 308. τοὔ- 

304. μ᾽ ἐκέλευε] με κέλευε ὟΥ. 406 
10. Εἰδόντι. 

νεκ᾽] τούνεκ᾽ Υ . ἐπισκύσαιτο) 

ἐπισκύίσσαιτο Η. ὟΥ. ᾿ 

Ψὶρ. 208. ᾿Δπαμείβετο] ᾿Ανταάπεκρι- 

νετο, ὅ ἐστιν ἐξ ἀμοιβῆς προσεφθέγγετο. 

Ῥα]. 301. Ἐς ἡμέτερον] Τουτέστιν εἰς 

τὸν ἡμέτερον οἶκον. ᾿Αττικὸς δὲ ὁ σχημα- 

, τισμός. α]ρ. Οὕτως, ἡμετέρου. ᾿᾽Αττι- 
κὸν δὲ τὸ σχῆμω ὡς, ἐς διδασκάλου. Ῥα]. 

Ηαι]. 203. Μὴ νείκεε κούρην] Μὴ τὴν 

ἄψογον σὴν θυγατέρα τὴν Ναυσικάαν 

φιλονεικήσῃς ἐμοῦ ἕνεκεν. αὕτη μὲν γὰρ 

ἐκέλευσε συνακολουθῆσαί μοι δουλίδα, 

ἐγὼ δὲ αὐτὴν οὐκ ἠθέλησα. Ῥαᾳϊὶ. Ο. Γρ. 

γεικεο (νεϊκέο). Ῥὰ]. 305. Δείσας αἰ- 

σχυνόμενός τε] Ψεύδεται μὲν ἀλλ᾽ ἀν- 

αγκαίως ὑπὲρ τοῦ μὴ θλίψαι (Ω. ΡαΙ. 

βλάψαι) τινά, ἰδὼν δὲ τὴν γνώμην τοῦ 

βασιλέως ἐπὶ τὸ φιλανθρωπότερον ῥέπου- 

ἃ Τῃ ῬᾺ]. μἷο ᾿πβουῖί", ὦ ̓ Αρήτη. 

σαν, ἀμφότερα πράττει. τὴν μὲν γὰρ 

πρόνοιαν τῆς παρθένου ἐξιδιοποιεῖται, τὴν ὦ 

δὲ φιλανθρωπίαν ἐκείνης οὐκ ἀφαιρεῖται. Ἷ 

ῬᾺ]. Ἐ. 9. Δαιμονίως καὶ ἑαυτὸν τῷ 

ἁμαρτήματι συμπεριέλαβεν. Ραᾳ]. 2οοῖι 

Φίλον κῆρ] Γρ. νόημα. ῬΔΙ. ΗΔ], 

410. ᾿Αμείνω δ᾽ αἴσιμα πάντα) Τὰ αἴ-, 

σιμα πάντα ἀμείνονα εἰσί. δεῖ γὰρ μήτε 
ἀνάλγητον εἶναι, ὥστε μηδὲ ἐφ᾽ ἑνὶ κιν- 

εἶσθαι, μήτε ματαίως κεχολῶσθαι. ἐφ᾽ 
ἑκάστου γὰρ ἄμεινον τὸ σύμμετρον καὶ 
καθῆκον. Ῥα]. Ἐ. Ω. Γνωμικὸν, τὰ 
καθήκοντα καλά εἰσιν. Ἐ). Ω. οἵ, 5η6. 

γοο γνωμικὸν, Ρα]. τη, ἢ, Τὰ καθ- 

ἥκοντα πάντα καλά ἐστιν. Μυΐρ- 

311. Αἱ γὰρ Ζεῦ πάτερ] Τοὺς ἐξ ̓ Αρίπτ 

ΒΟΤΊΤΜ. 



΄ 

1.18. ΥΠΙ. ΟΔΥΣΣΕΊΑΣ Η. 412--τ.218. 287 
»"ν Ἀν ΨΆ͵) ᾽ Ζ Ῥ ΓΗ μν, ΄ τοῖος ἐών, οἱος ἐσσι, τώ τε ᾧρονεων, ὧτ᾽ εγώ Ζερ, 

Γ "οὖ 7 Ν ἃ Ν ΕΙ ΄ 2 Χ εἶ . παϊδώ τ᾽ ἐμὴν ἐχέμεν, καὶ ἐμὸς γωμίβρὸς καλέεσθαι, 
“ἡ Ψ' ᾿ ΄ ͵ » ἂν ͵ 

αὖθ, μένων" οἶκον δέ τ ἐγὼ κωὶ κτήματα δοίην, 
ΕΣ ἃ Δ Δι ΄ , ς ᾽ 7 ϑν μὰ αὖ κ᾽ ἐθέλων γε μένοις" ὠέκοντω δέ σ᾽ οὔτις ερύξει 315 

Φαιήκων" μὴ τοῦτο φίλον Διὶ πατρὶ γένοιτο. 
Ν »" 9 Ψ.9..5 Ν ψ γ΄ 9 εὐ » ἂν» πομπήν δ᾽ ἐς τόδ ἐγώ τεκμιωίρομωι, οφρ εὖ εἰδῆς, 

αὔριον" ἐς τῆμος δὲ σὺ μὲν δεδμημένος ὕπνω 

10. βοῖκον. 
ΟΙ70 

414. ἐγὼ] ἐμὸν Υ͂. 

10. ἀξέκοντα. 

10. βειδῆς. 

σταρχος διστάζει “Ομήρου εἶναι (μαο. Ρ. 
οχ Ηδ1].). εἰ δὲ καὶ “Ομηρικοὶ, εἰκότως 
αὐτοὺς περιαιρεθῆναί φησι. πῶς γὰρ 
ἀγνοῶν τὸν ἄνδρα μνηστεύεται αὐτῷ τὴν 

θυγατέρα" καὶ οὐ προτρεπόμενος ἀλλὰ 
λιπαρῶν. ῬᾺ]. 412. Τοῖος ἐών] Οἷος εἴ 

τὴν γνώμην, καὶ μηδὲν τῆς προαιρέσεως 
τῆς Ναυσικάας" παρούσης παρωτρέπων. 
Ω. 4123. Παῖδά τ᾽ ἐμὴν ἐχέμεν] Ταῦ- 
τὰ λέγει πειρώμενος τοῦ ᾽Οδυσσέως, εἰ 
ταῖς ἀληθείαις παραιτεῖται θεοῦ γάμον. 
εἰ γὰρ προπετῶς ὑπόσχηται γαμήσειν, 
πάντως ἐλεγχθήσεται κἀκεῖνο ψευδόμενος. 

νυὶρ. Ταῦτά φησι πειρώμενος εἰ ταῖς 
ἀληθείαις ἀπείπατο τὸν τῆς Καλυψοῦς 

γάμον. ἢ τοῦτο μὲν κακόηθες καὶ οὐ 
(ὈΡᾺ]. καὶ οὐδὲ) βασιλικὸν, οὐδὲ κατὰ τὸ 
᾿Αλκινόου ἦθος. ἁπλοϊκὸς γὰρ μάλιστα 

εἰσάγεται, ὅπερ συμβαίνει περὶ τοὺς ἐκ 
γενετῆς εὐτυχοῦντας. ἐκεῖνο δὲ ῥητέον ὅτι 
παλαιὸν ἔθος τὸ προκρίνειν τοὺς ἀρίστους 
τῶν ξένων, καὶ δι’ ἀρετὴν αὐτοῖς ἐκδιδό- 
νῶι τὰς θυγατέρας. ὡς καὶ ἐπὶ τοῦ Βελ- 

λεροφόντου, Τυδέως, Πολυνείκους. οὐ γὰρ 

εἰς τὸν πλοῦτον ἀφεώρων οἱ παλαιοὶ, ἀλλ᾽ 
εἰς τὴν ἀρετὴν, ἣν (810) ἀπὸ τῆς ὄψεως. 
Βασιλὴϊ γὰρ ἀνδρὶ ἔοικας (ων. 5852." 

Γενεὴν (Μ6α10]. γενεῇ) δὲ Διὸς μεγά- 
λοιο ἐΐκτην (δ΄, 27.}" ΟΥ̓́τε ἀνάκτων 
παῖδες ἔασιν (ν΄. 223.) ᾿Επεὶ οὔ κε κα- 
Κοὶ τοιούσδε τέκοιεν (δ΄. 64.). Ῥα]. Ω. 

2106. γένοιτο] γένηται Η. 

315. αἴ κ᾽ ἐθέλων] εἰκέθέλων (519) Η. 

317. τόδ᾽] τό γ᾽ ΡῖῸ ν. 1]. Υ, 

᾿Αντὶ εὐκτικοῦ τοῦ, ἔχοιο (510), καὶ, κα- 
λοῖο, ῬᾺ]. Καλέεσθαι ΓΡ. καλεῖσθαι. 
Ρα]. 314. ᾿Αντὶ, μένων οἷος εἶ τὴν 
γνώμην, καὶ μηδὲν τῆς προαιρέσεως τῆς 
νῦν παρούσης παρατρέπων. ῬᾺ]. 21 Ὡ: 
Αἴ κ᾽ ἐθέλων] Γρ. εἰ, ῬΑ]. 5316. Μὴ 
τοῦτο] Τὸ ἑκόντα σὲ ἐρύξαι ῬαΙ. ( 4ιδη- 
αυᾶπὶ 58]η6 ἸΘμμπηδΐθ ὙρΥϑιι 31ς. 
ΒΡ ΘΥΒΟΙρίι}). 2417. Πομπὴν δ᾽ ἐς 
τόδ᾽ Σ ἐγώ] Ἕως τόδε ἐγὼ (ΡᾺ]. ἕως 
τότε σὲ ἐγὼ) τεκμαίρομαι, καὶ νοῶ 
(Ρα!]. ἐννοῶ) τὴν σὴν προπομπὴν, ἕως ἂν 
σὺ εὖ εἰδὼς θελήσεις ἀπελθεῖν οἴκαδε. 
Ῥαᾳ]. Ω. Τεκμαίρομαι] Σημειῶ, ὑπο- 
νοῦ. Ῥα]. Τελειῶ, νυ]. ᾿Αριστοφά- 
νης περισπᾷ τὸ, εἰδῆς. Ῥα]. 418. Ἐς τῆ- 
μος δέ] Μέχρι τοῦτο. Τὸ, ἐς τόδε, καὶ τὸ, 
ἐς τῆμος δέ (5810), ταυτὸν ἀντὶ, κατ᾽ αὐ- 
τὴν τὴν ὥραν. ὡς εἴ τις λέγοι, ἄνω ἀνά- 
βηθι, ὑπόθες ὑπὸ τὴν κλίνην. Ῥα]. Σὺ 
μὲν δεδιμημένος ὕπνῳ] Τίνος ἕνεκεν ὑπνώτ- 
τοντα ᾿Οδυσσέα ἄγουσι Φαίακες : φα- 
μὲν οὖν ὡς εἰδότες τὸ ἃ βροδίαιτον ἑαυτῶν 
καὶ τὸ περὶ τοὺς πολέμους ἀσθενές" φησὶ 
γοῦν, Οὐ γὰρ Φαιήκεσσι μέλει βιὸς οὐδὲ 
φαρέτρη (ζ΄. 270.}". οὐδένα θέλουσιν 
ἀκριβῶς μαϑεῖν ποίοις οἰκοῦσι τόποις, 
ἐπανάστασιν πολεμίων δεδοικότες. τοί- 
του χάριν καὶ μισόξενοι, καὶ τοὺς ἀφι- 
κομένους ἀποστέλλουσι τάχιστα καὶ κοι- 
μωμένους, ἵνα μὴ τὴν ὁδὸν μάθωσι. διὸ 

ΣΧ Νοιηθῃ Ναυσικώας ἀοϊο τη αἰ ἴῃ νῦν πχαϊαμάππι: υἱᾷ. δὰ 314. ΒΌΤΤΜ. 
Σ Τὴ τοχί, ῬᾺ]. ἃ ργϊπιδ δ ογαΐ ἐστότ᾽. ΒΌΤΤΜ. 



88 

΄ ε Ε] 7 7 Ε ΒΝ 

λέξεαι" οἱ δ᾽ ἐλόωσι γωλήνην, ὄφρ᾽ ὧν Ἱκήαι 
Ψ ἣξ Ν »“ Ν 37 7 ᾽ Κι 

πατρίδα σήν, καὶ δώμω, καὶ εἴπου τοι φίλον ἐστίν 
57) ᾿ 7 Ν᾿ « ΄ 5} Ἴ 3 7 " 

εἶπερ καὶ μάλα πολλὸν ἐκαστέρω ἐστ Εὐβοίης 
τήν περ τηλοτάτω φάσ᾽ ἔμμενωι, οἵ μιν ἴδοντο 

λαῶν ἡμετέρων, ὅτε τε ξανθὸν Ῥαδάμανθυν 

ἦγον, ἐποψνόμενον Τιτυὸν, γαιήϊον υἱόν" 
ἣ 

καὶ μὲν οἱ ἔνθ᾽ ἦλθον, καὶ ἄτερ καωμάτοιο τελεσσῶν 

310. λέξεαι] λέξαι Η. 56 λέξεαι, οἵ γαλήνη Ιῃ 8610]. αὐ ν΄, 79. 

421. εἴπερ] εἴποι Ἀπιη6 566 εἴπερ ργῖπια πὶ. Η. ΡΟΙΒ, 
422. τήν περ ΘΧ ΘΠ]6Π4, εἤτϑάδιη πηι. Η. ΡΟΙ 5. 

που] εἴ πού ΝΥ. 

1". πολλὰ ξεκαστέρω. 

10. ξε Εἴδοντο. 422. λαβὼν. 

Ν 

καὶ κοιμώμενον ἀποτίθενται τὸν ᾽Οδυσ- 
, ὃ Χ Ν Ν Ἰὸ »" ᾽ -" Ἀν εν 

σέα, διὰ τὸ μὴ ἰδεῖν εἰς ποῖον καὶ ἅμα 
, “ 

ἀναπλέουσιν. Ε. Ω. ὝΜπνῳ λέξεαι] 
- ᾽ , 

Οἱ ναῦται ὑπνώττοντός σου ἐκδέξονται 
,ὔ ,ὔ ΄ 

καιρόν. Β. 410. ᾿Ελόωσι γαλήνην] 
ε ΄ Ν 

᾿Ἐλαύνωσιν ἡσύχως. Ὁ. ἙΕὐφήμως τὴν 
ῇ 7 ΟῚ Ν -“᾿ .“ 

θάλασσαν λέγει, ἢ τὴν γαληνιῶσαν οὕτω 

φησί. Β. Ἐ. ᾿Ελάσουσιν γαληναίως, 

συνεχῶς. ΕΠ ΔῸ 8]1ἃ τηδηιϊ : Τινὲς 
δὲ, ἐλάωσι. Ἑὐφήμως τὴν θάλασσάν 
φησι. ΡᾺ!. 321. ,Ἑκαστέρω] Ποῤῥω- 
τέρω, ἀπὸ τοῦ ἑκὰς ὃ σημαίνει τὸ πόῤῥω. 

Β. Ἐ.. 
τῆς γὰρ Ἐσχερίας (510) πόῤῥω φασὶ 
(φησὶ) τὴν Εὔβοιαν. Ἴδιον τοῦτο τῶν 
ἀπείρων τῆς Ἑλλάδος. ῬΑ. : οο Τ'ι- 

τυὸν γαιήϊον υἱόν] Τὸν τῆς γῆς υἱόν. κτη- 

τικὸς ὃ τύπος. υὶρ. ᾿ἜἙλάρᾳ τῇ Ὃ»ρ- 
χομιενοῦ, τινὲς δὲ Μινύου ὅ, συνελθὼν ὁ 

Ζεὺς διὰ τὴν τῆς Ἥρας ζηλοτυπίαν ἔκρυ- 

᾿ψΨεν αὐτὴν κατὰ γῆς. 

᾿Εκτετόπισται τὰ τῆς πλάνης. 

ἡ δὲ ἀνῆκε παῖδα 

1 516, ρδ5ίβ Μαῖο, ἱ 10 ἘΠ: 

ΒΌΤΊΤΜ. 
’ὔ 

Μενυου. 

ΒΟ Μ, ἀναδίδοται Τιτυός. 

Ῥ ΨῺ]ρ:.---ἀνῆκε παῖδα ἐξοχώτατον, ὃ ὃς ὧν σμάσθη Τισυόρ" 
ἢ Διὸς ὧν ἐσωφρόνισεν αὐτόν. ἍΨυ]ο. --τοῦ Τιτυοῦ. 

ἔουγο ᾿ᾳθθ 5 ΑΡρο]]οΐ. 1, 4,1 

ΟΔΥΣΣΕΙΑΣ Η. 410-325. 

ἴῃ Ὁ. δυΐθη Μινόου. 

᾿Ἔλάρῳ τῇ Μινύου μίγνυται, Ζεύς. Ψα]ο. οἅ. δηΐ, ᾿Ε. τῇ Ὀρχομενοῦ τινὸς Μίνυος συνελθὼν, υπᾷ 
ἀυθῖι5. οϑὲ Βαυποϑῖα5. Μίνωος [οϊαΐ δῃ Μινύου. 

͵ Ι 
᾿ ΡᾺ].---ρίγνυται Ζεύς. δεδιὼς δὲ σὴν Ἥρας ζηλοτυπίαν ὑπὸ τὴν γῆν αὐτὴν κρύπτει, βρ, 

' ἡ] 

. ΒΡ, 9. Ρδι5. ἴδ}. οἵ Αρο]]οι. 5080]. 
9080]. 4} ΓΟΥ 1 Π1.-- -αΪ δα. ἑραξ. δὲ ἧκεν ἐσποιψόμενος Τιτυὸν ἢ Διὸς ὧν ἐσωφρόνισεν αὐτόν. 

ΓῚΒ. ΥἹΙΙ. 

2420 

225 ᾽ 

420. εἴς 

Τιτυὸν ἃ, ὃς ἀθέμιστος ἦν 

τῆς Λητοῦς, καὶ ἐτοξεύθη ὑπὸ Δπόλλωνος. 

ἧκε δὲ ὁ Ῥαδάμανθος ἐπὶ θεὰν τοῦ Τι- ὦ 
τυοῦ, ὡς δὴ σωφρονίσων αὐτὸν ὡς ἀδεὰλ- εἰ 

φὸν αὐτοῦ “ Φαίνονται γοῦν (ῬαΪ. ᾿ 

γα]ρ,.. οὖν) οἱ Φαίακες πλησίον τῶν μα- 
ὅτι δὲ κατ- 

ᾧκει τὸ Ἠλύσιον πεδίον ὃ ἱΡαδάμανθυς, 
ἤδη εἶπεν ὃ Πρωτεὺς ἐν τῷ πρὸς ΜΟΗ͂Ν 
λαὸν λόγῳ (δ΄. 563:)» ᾿Αλλά σ᾽ ἐς 
Ἠλύσιον πεδίον καὶ πείρωτω γαίης ᾿Αθά- 
νατοι πέμψουσιν ὅθ, ξανθὸς Ῥαδάμανθυς. 

Ἐ,. Ω. Ῥλὶ. οἵ (υβαι αἀ κατοικοῦντες). 
νυὶϊρ. ὋὉ Τιτυὸς ἦν υἱὸς τῆς γῆς, ὃς, 

ξονάσδη τῆς Λητοῦς, καὶ ὑπὸ ᾿Απόλλωνος ὦ 
ἐτοξεύθη. τοῦτον οὖν ὃ ἐδματοῦ 

ἜΝ ἴη8. καὶ) ὁ ὅ ων τ ἫΝ ἜΧΙ 

β 
Ὁ. ἠράσθη γὰρ 

΄ - 

κάρων νήσων κατοικουντές. 

325. Καὶ μὲν " Τρ καὶ μὲν οἵ, το 
ἜΣνθ᾽ ἤλθον] ᾽Εκεῖ εἰς Εὔβοιαν ἀπῆλθον. 
Ῥαᾳ]. Τέλεσσαν) Τὸν μετ᾽ αὐτοῦ πλοῦν. 

Ῥᾳ]. β'ὴθρ ἸὩΘὨ ΤΟ Π6 ΟΥΟΠομθηΐ 516 

ἔρο ΒΙΒΡΊΟΟΥ ἔμ1556 τῇ ̓ Ορχομενοῦ σοῦ 

ὃς ἠράσθη Λ. ΒΌΤΤΜ. τ᾽ 
Ῥγο Διός Βαγηρθβ. 6, δίκαιος (0Π5 

ΟΥ. οἵ πΟΧ 
Νφ: ̓ 

86ῖο δπΐπ (αἱ ἔαοίατη 510 αὖ Ογραζοι (Μο]οῦ, 1. Ρ. 55.) δοϊία ροβυοῦι δίκαιος ὧν, ἵ6- 
ΓΑ [Δ ΠΊΘῺ οἵ ΘρΡῸ ΠΔΠΟ 50. ρΡ ΓΔ} 6586 ΠΘΏΒΘ6Ο, Εἴ ΘΧ ΠΙΘΙῸ 1110 τηθηο Διὸς ὦ ' 
5080]. Αγ. Ο]τογα5 τσ αἴθδθο βαὰηη ὡς ἀδελφὸν αὐτοῦ. ΒΌΤΤΥΜ. 

4 516 Παυϊᾶο Ῥᾷ], σασῆπο, πο εὖ αἷΐ Ογοασοῦ ἀλλ᾽ ἐς, ΒΌΤΤΜ. 



218. ΨΙ]. ΟΔΥΣΣΕΙ͂ΑΣ Η. 4:26----540. 280 

ματι τῷ αὐτῷ, καὶ ἀπήγαγον οἴκαδ᾽ ὀπίσσω. 
ἰδήσεις δὲ καὶ αὐτὸς ἐνὶ φρεσὶν, ὅσσον ἄρισται 
γες ἐμαὶ καὶ κοῦροι ἀναῤῥιπτεέιν ὥλω πηδῷ. 
Ἃς φάτο" γήθησεν δὲ πολύτλας δῖος Οδυσσ εύς" 

“, 4 ὡ.7 “Ἢ 3 ϑ'΄. γῇ ᾽ 5" 9. .,δΚ ὑξάμενος δ ὠρῶ εἰπέν, ἔπος τ εφωτ, ἐκ τ ὀνόμαζ" 339 
Ζεῦ πάτερ, αἰθ᾿ ὅσα εἶπε τελευτήσειεν ἅπαντα 

Λλκίνοος" τοῦ μέν κεν ἐπὶ ζείδωρον ἄρουραν 
σίεστον κλέος εἴη, ἐγὼ δέ κε πατρίδ᾽ ἱκοίμην. 
Ἃς οἱ μὲν τοιαῦτα πρὸς ἀλλήλους ὠγόρευον. 

ἐκλετὸ δ᾽ ᾿Αρήτη λευκώλενος ἀμφιπόλοισι 335 
ἐμινν ὑπ᾽ αἰθούση θέμεναι, καὶ ῥήγεω κωλὰ 
ρφύρε᾽ ἐμβαλέειν, στορέσαι τ᾽ εφύπερθε τάπητας, 
λαωίνως τ᾽ ἐνθέμεναι οὔλας, καθύπερθεν ἐσάσθαι. 
ἱ δ᾽ ἴσων ἐκ μεγάροιο, δάος μετὰ χερσὶν ἔχουσαι. 

Ε] Ν ς 

ὑτῶρ 

326. ἀπήγαγον ΘΧχ ΘᾺ. Η.. ἀπήνυσαν ὙΥ. 

σεις. 328. ἅλα] ἐς ἅλα Ν. 

Ν ΧΝ ,Ξ» ᾿ ΠΑ ἐπεὶ στόρεσων πυκινὸν λέχος ἐγκονέουσαι, 

420. δῖβος. 

10. ἀπῆγον βοίκαδ᾽. 427. βει- 
ξά 

430. εὐξάμενος] εὐχόμε- 
ς Η. εὐχόμενος . Τ)οίμπαα εἶπε, πρὸς ὃν μεγαλήτορα θυμόν Η. (6ΘΧ δηϊθπα. 
ϑάθη) πιδηϊβ. ΡΟΓ 5.) ΝΥ. 
13. ἱκοίμην] ἱκόμην Υ. 

], 426. ᾿Απήγαγον} Γρ. ἀπήνυσαν 
81], οὐ Ῥᾳ]. 41] Δ αἰ, ἠγοῦν ἐγκατ- 
σαν. 427. λριστα] Κάλλιστα. 
υἱρ,. δα, ἀξ, 528. ᾿Αναῤῥιπτεῖν 
ὦ πηδῷ} ᾿Ανακινεῖν, ἀνακρούειν τὸ 
ρ τῷ πηδαλίῳ ῬᾺ]. Β. ἢ ταῖς κώ- 
ες. Ῥα]. Πηδαλίῳ ἢ κώπῃ. Ἐ;. ᾿Ανα- 
τειν} Κωπηλατεῖν. ἀναῤῥίπτεται γὰρ 

Πη- 
7 Νῦν οὐ πηδαλίῳ, οὐ γὰρ ἔχουσι πη- 
λια, ἀλλὰ κώπαις, παρὰ τὸ πλεῖν 
ΟΥ, παίειν) τὴν θάλασσαν" πῆδος 5 
Ρ εἶδος ξύλου" ἢ τῷ' πλατεῖ τῆς κώ- 
ς. Ψυ]σ. 430. Εὐξάμενος δ᾽ ἄρα 
Ἑ πρὸς ὃν μεγαλήτορα θυμόν] Γράφε- 
', ἰδὼν ἐς οὐρανὸν εὐρύν. ἘΠ. δὲ; 

ΝῚ " 

ὕδωρ ὑπὸ τῶν κωπηλατούντων. 

438. βέσασθαι. 
10. εῖπε, βέπος. 431. βεῖπε. 

330. δάος) δᾷδας ρῥτοὸ ν. 10. Κ, 

Αἰθ᾽ ὅσα] Γρ. καὶ, αἴθ᾽ ὡς. Ῥα]. 333. 
Δαιμονίως ἐν ταῖς ἀποκρίσεσι τοῦ γάμου 

οὐδ᾽ ἀκοῦσαι προσεποιήσατο, ἀλλὰ μόνου 

τοῦ νόστου. ῬαΪ. ΐ 
ε ἧς». ἢ , πες 
ὡς περὶ ἐνδοξότατον πρόσωπον" τὴν σπου- 

δὴν καταθησομένου τοῦ ᾿Αλκινόου. ῬᾺ]. 
2435. Κέκλετο δ᾽ ᾿Αρήτη)] Ὁ μὲν βασι- 

Ὁ“ ε 7ὔ Ἀ -Ὁ » “-" ε 

λικῶς ὑπέσχηται περὶ τῆς ἀποστολῆς, ἢ 

Ἁ Συνίστησιν ἑαυτὸν 

δὲ γυναικείως παρασκευάζει τὴν κοίτην. 
ῬΡᾳ]. ῷ. Ἔν μεγάροισι] Γρ. ἀμφιπό- 
λοισι. Ῥα]. ᾿Αμφιπόλοισι] Γρ. ἐν με- 
γάροισι. Ἠα1]. 4330. Δάος] Φῶς, ἀπὸ 
τοῦ δαίω τὸ. μερίζω, διακριτικὸν γὰρ 
ὄψεως. Ἐ. Δᾷδα, ταχύτητα. ῬαΪ. ἰηΐ, 
ἴἴη. 340. ᾿Ἐγκονέουσαι) Σπεύδουσαι, 
ἐνεργοῦσαι καὶ κόνεως πληρούμεναι τῇ 

"Τὰ σθοῖο δαϊτι. δηΐο Βαγποθίαπι. ϑοὰ οὰπὶ ἃΡ. Επϑὲ, δὰ ποβέγιιιν Ἰοοἢ} Ἰορ τα, 
δὲ σχολίοις παλαιοῖς εὕρηται καὶ ὅτι εἶδος ξύλου τὸ στηδόν. σοΥΓσοπάσ ἢ) ραΐαθαΐ 1116 ἴπ 
» Β0ΠΟΟ πηδόν. Μα]ο. Επβίδι ϊαβ οοιτὶσοπᾶυβ. Νδμ σῆδος εἶδος δένδρου. Μὰ. 
γι. δὰ 1]. «΄. 838. οἱ Θομηοϊά. ἴῃ ν. ΒΌΤΤΥΜ. 
Νἱά. βαρτα ποῖ. δὰ )λ4ι. ΒΌΤΤΜ. 

δι ΜΟΙ, 1. 
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27 ᾿ 3 ἊὉ 7 ᾽ ΩΝ 

ὠτρυνον Οδυσήηὼ παριστώμενωι ἐπέεσσιν" ᾿ 

“ ΄ “ -» 7 ᾿' .».,. ἃ 

Ορσο κεῶν, ὦ ξεῖνε, πεποίητωι δέ τοι εὐνή. Ἵ 

ἃ Υ “ ἃ. 9 Ν 3. ἢ ων Ι 

ὡς φῶν᾽ τω δ᾽ ἀσπαστὸν εείσωτο κοιμηθηνωι. ἢ 
ἃ ς Ν. 5 7 »-Ὁ Ἢ ῪἿΝ 

ὡς ὁ μεν ἔνθα, κάθευδε πολύτλως δῖος Οδυσσεὺς 
»“΄ » Λ δι "» ΕῚ 7 9 7 

τρήτοις εν λεχεεσσιν, υπ' αἰβούση ἐριδούπῳ. 345 

3 ᾽ 9" 5) ΄ » Ν᾽ « ΑΝ τδὸ ν ; 

Αλκίνοος δ᾽ ὠρῶ λεκτο μυχῷ δόμου ὑψηλοῖο 

σαρ δὲ γυνὴ δέσποινω λέχος πόρσυνε κωὶ εὐνήν. 

441. ὥτρυνον ᾿Οδυσῇα} ὥρτρυνον δ᾽ ᾿Οδυσῆα Ὗι 10. Ἐεπέεσσιν... . 24.2., ἢ 

ὄρσεο . 443. ἐβξείσατο. 444. κάθευδε ἃ τη, ΡΥ. καθεῦδε ΟΧ οιηθηᾷ. 

Ἡ. καθεῦδε Ν, 10. δῖβος. Γ 
Ε, 

σπουδῇ τοῦ δρόμου. Ῥα]. 342. Ὄρσο ηχὸν κινουμένου εὐθέως καὶ ἦχον εὐθέως 

κέων] ᾿Αντὶ τοῦ ὄρσεο ἤτοι διεγέρθητι πέμποντος. Ω. 447. Πόρσυνε) Τρ. 

κοιμηθησόμινος. θ. 345. π᾿ αἰθούσῃ πόρσανε, ἐν τοῖς ᾿Αριστα- αἰ] οπηο {{{τ| 

ἐριδούπῳ] Ἔν τῷ ἀποσκέπτῳ. Ὁ. ῬΑ]. ἴοτε Δ 8088). Ραὶ, Ἰ 

ε - Ε 
' 

Ἐὔηχος γὰρ ἡ στοὰ, τοῦ πνεύματος εὔ- 
ὶ 
φ' 



ἸῊΣ 

ΟΜΗΡΟΥ͂ ΟΔΥΣΣΞΕΙΑΣ Θ. 

------. 

Θῆτα δ᾽ ἄθλοις Φαίηκες ᾿Οδυσσῆος πείρηθεν. 

Η͂ΝΟΣ δ᾽ ἠριγένειω φάνη ῥοδοδάκτυλος ἠὼς, 
ὕρνυτ᾽ ἄρ᾽ εξ εὐνῆς ἱερὸν μένος ᾿Αλκινόοιο. 
᾽ 3. 4) Ν 3 τ ᾿ 7 

ν ἃ ὠρῶ διογενὴς ὥρτο πτολίπορθος Οδυσσεύς. 

όισιν δ᾽ ἡγεμόνευ᾽ ἱερὸν μένος ᾿Αλκινόοιο 

ῥαιήκων ὠγορήνδ᾽, ἤ σφιν πώρω νηυσὶ τέτυκτο. ς 

4. διβογενής. 

Ὑπόθεσις. Ἐκκλησία γίνεται τῶν 
ῥαιάκων περὶ τοῦ ξένου καὶ ναῦς καθέλ- 

ἔται πρὸς ἐκπομπὴν τοῦ ᾽Οδυσσέως. καὶ 
στιῶνται παρὰ τῷ ᾿Αλκινόῳ τῶν Φαιά- 
ὧν οἱ ἄριστοι. καὶ μετὰ ταῦτα δίσκῳ 
᾿γωνίζονται Φαίακες καὶ ᾿᾽Οδυσσεύς. καὶ 
Δημόδοκος ἄδει πρῶτα μὲν τὰ περὶ τὴν 

ιοἰχείαν ἔΆρεως καὶ ᾿Αφροδίτης, ἔπειτα 
ἑ τὰ περὶ τὴν εἰσαγωγὴν τοῦ δουρείου 
τπου. καὶ τοῦ ᾿Οδυσσέως κλαίοντος ὃ 

Λλκίνοος πυνθάνεται διατί κλαίει καὶ 

ίς καὶ πόθεν εἴη. νυ. ἴλλλως. Ἡ- 

ἔρα τρίτη καὶ εἰκοστὴ, καθ᾽ ἣν ἐκκλησία 
ἵνεται τῶν Φαιάκων περὶ τοῦ ξένου" καὶ 

εὡς εὐτρεπισμός" καὶ ᾽Οδυσσέως δισκο- 

ὁλία" καὶ Δημοδόκου τοῦ κιθαρῳδοῦ τρί- 
ἡ διήγησις. ὁ δὲ βασιλεὺς πυνθάνεται 
ἷς καὶ πόθεν εἴη ὃ ξένος. Ῥα]. Ο. "Δλ- 

ὥς. Ἡμέρας ἐπιγενομένης ὃ ᾿Αλκίνοος 

ἰς ἐκκλησίαν συναγαγὼν τοὺς Φαίακας 

δήλωσεν αὐτοῖς περὶ τοῦ παρόντος ξένου. 
πέιτὰ δὲ ἀγῶνα συντελεῖ αὐτοῖς ἐπὶ τῆς 
γορᾶς. ἐν ᾧ προτρεψαμιένου τοῦ ᾽Οδυσ- 

ἕως Λαοδάμαντος τοῦ ᾿Αλκινόου παιδὸς, 

οὔ δὲ πωραιτησαμένου διὰ τὰς ἐχούσας 
ὑτὸν συμφορὰς, Εὐρύαλος θρασύτερος 

4. ἡγεμόνευ᾽] ἡγεμόνευεν Η. Υ΄. 

ἐπιπλήσσει αὐτόν. καὶ μετ᾽ αὐτοῦ εὔ- 
κλειαν πολυτελὴ καταγγείλας δ᾽ Ἀλκίνοος 
ἐκέλευσε Δημόδοκον τὸν κιθαρῳδὸν παρεῖ- 
ναι ὑφ᾽ οὗ ᾷδεται ἄλλα πολλὰ καὶ ὡς 
᾿Αφροδίτη καὶ ΓΑρης ἐφωράθησαν ὑπὸ 
Ἡφαίστου δεσμούς τινας κατ᾽ αὐτῶν 

τεχνησαμένου" ἔπειτα καὶ ᾿Ιλίου ἅλωσιν 

καὶ περὶ τὸν δούριον ἵππον. ὧν καὶ ἀκ- 
ροώμενος ᾽Οδυσσεὺς ἐδάκρυσεν. ἔνθα πυν- 
θάνεται αὐτοῦ ὁ ᾿Αλκίνοος τὴν αἰτίαν τῶν 
δακρύων καὶ προτρέπεται τὰ περὶ αὐτὸν 
διηγήσασθαι. καὶ τέλος ἐνταῦθα ἔσχεν 
ἡ ῥαψφῳδία. Ἐ. 1. Ἠώς ἡ ἡμέρα ση- 
μαίνει πολλά. ὁτὲ μὲν τὸ κατάστημα 
τῆς ἡμέρας, ὡς ἔχει ἐνταῦθα" ὁτὲ δὲ τὴν 
σωματικὴν θεὰν, ὡς ἔχει ἐπὶ τοῦ, ὡς 

᾿ δ᾽ ἐκ λεχέων (1]. λ΄, 1.}" ὁτὲ δὲ τὸ ἀπὸ 
ἀνατολῆς ἕως μεσημβρίας τοῦ ἡλίου διά- 
στημα, ὡς ἐν τῷ, Οφρα μὲν ἠὼς ἦν καὶ 

ἀέξετο ἱερὸν ἦμαρ (1. θ΄. 66.}" ὁτὲ δὲ 
τὸ νυκτὸς καὶ ἡμέρας διάστημα, ὡς ἐν 
τῷ, ὡς δέ μοι ἐστὶν Ἥδε δυωδεκάτη ὅτ᾽ 
ἐς Ἴλιον εἰλήλουθα (1]. φ΄. 8ο.). Ω. 
2. [Ὧρνυτ᾽ ἄρ᾽ Νυητέον κατὰ τὸ σιω- 
πώμενον καὶ τοὺς ᾿Αλκινόου υἱοὺς ἐγηγέρ- 

θαι. ὦ. 4. Τοῖσιν δ᾽ ἡγεμόνευ" Τοῖ- 

ΡΡΖ 
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ἐλθόντες δὲ κάθιζον ε ἐπὶ ξεστοῖσι λίθοισι 
πλησίον" ἥ δ᾽ ἀνὰ ἄστυ μετῴώχετο Παλλὰς ᾿Αβθήνη, 

εἰδομένη κήρυκι δαΐφρονος ᾿ Αλκινόοιο, 

νόστον Ὀδυσσῆϊ μεγωλήτορι μητιόωσα, 

καί ῥώ ἑκάστῳ φωτὶ παριστωμένη φάτο μῦθον" Ιο. 

Δεῦτ᾽ ἄγε, Φαιήκων ἡγήτορες, δὲ μέδοντες, 

εἰς ἀγορὴν ἰέναι, ὄφρα ζείνοιο πύθησθε, 

ὃς νέον ᾿Αλκινόοιο δαίφρονος ἵ {κέτο δῶμα, ᾿ 

πόντον ἐπιπλωγχθεὶς, δέμας ἀθανάτοισιν ὁ ὁμοῖος. 

Ἃςς εἰποῦσ', ὥτρυνε μένος καὶ θυμὸν κα ἑκάστου. τᾶ! 

κωρπώλίμως δ᾽ ἐμπλήντο βροτῶν ὁ ὠγορωΐ τε, καὶ ἐόρώι 

ἀγρομένων᾽ πολλοὶ γὰρ ἐθηήσαντο ἰδόντες 

υἱὸν Λαέρτωο δαϊφρονα" τῷ δ᾽ ἄρ᾽ ᾿Αθήνη 

θεσπεσίην κατέχευε χάριν κεφαλῇ τε, καὶ ὥμοις, 

καί μιν μακρότερον καὶ πάσσονα θηκεν ἰδέσθαι, 20 

ὥς κεν Φαιήκεσσι φίλος πάντεσσι γένοιτο, 

δεινός τ᾽, αἰδοϊός τε, καὶ ἐκτελέσειεν ἀέθλους 

πολλοὺς, οὺς Φαίηκες ἐπειρήσαντ᾽ ᾿Οδυσῆος. 

6. δὲ κάθιζον] δ᾽ ἐκάθιζον Υ. γ. ξάστυ. 8. βειδομένη. δαξίφρονος. 
10. Γεκάστῳ. 13. δαξίφρονος. 15. ξειποῦσ᾽. βεκάστου. ἁπάντων ΟΟΥ̓ΤΙ- 
σι Κιαά δα θᾶννο5. Μ. Ὁ. ρΡ. 253. 17. γὰρ] δ᾽ ἄρ Η. δ᾽ ἄρα θηήσαντο 
ἌΝ, 10. Ειδόντες. 18, Λαβέρταο. δαξίφρονα. 20. ξιδέσθαι. 

23. οἷς) τοὺς Η. Εδ Αρο]]οηῖιβ ν, ἔλεθλος. ΡΟΒ 5. ν 

σιν, ἀντὶ γενικῆς. Βθ. 6. Κάθιζον ἐπὶ 
ξεστοῖσι λίθοισι] Φαίνεται παρὰ τοῖς 

. -":οη »Μ» 2 [2 Ἀ -“ - ͵ 

παλαιοῖς ἐθος ὃν, ὥστε πρὸ τῶν θυρῶν λί- 

φότερα παρακελευστικῶς παρ Ὁμήρᾳ 
κεῖται. νυὶρ. 12. Ὄφρα ξείνοιο πύθη; 
σθε] Εἰκότως διὰ πάντων αὐτοὺς ἐπεγεί- 

ρει; φήσασα αὐτὸν ξένον πλανήτην δια: 

πρεπῆ τὴν ὄψιν ἵνα οἱ μὲν φιλόξεν 

πρὸς τὸν ξένον, οἱ δὲ φιλόκαλοι πρὸς τι 

Ύ , 
θους τινὰς εἶναι κατασκευασμένους καθ- 

- ᾿ ν ὁ 
εδρῶν τάξιν ἐπέχοντας, ἐφ᾽ ὧν ἀξιοῦντες 

ΜΛ Ν -“ ἐκαθέζοντο οἱ ἡγούμενοι. καὶ ἐπὶ τῶν 
ΓωΣ “2 ἢ εὐ 

Νέστορος οἰκιῶν τοῦτό φησιν ὅτι, Ἤσαν 
,ὔ ͵ διὺν ᾿ν προπάροιθε θυράων Δευκοὶ ἀποστίλβοντες, 

Ν ἈΝ 
οἷς ἔπι μὲν πρὶν Νηλεὺς ἵζεσκεν, ᾿Αλλ᾽ ὁ 

νΝ "΄ ν Ν ΄ὕ 7 “ “..» 
μὲν ηδὴ κηρὶ δαμεὶς Νέστωρ δ᾽ αὖ τότ 
" ΄ 7 Ἂ 
ἔφιζε Γερήνιος (γ΄. 4ο7.). ἢ. ὦ. 7. 

Ν “-“ 

Μετῴχετο)] Τὸ, μετῴχετο, κεῖται δι- 
-“ ἢ ] 

ἡνεκῶς ὅταν εἴς τινὰ πορεύεταί τις. Β. 
-“ Ν 

11. Δεῦτ᾽ ἄγε] ᾿Ιδίως ἐξενήνοχε. τὸ γὰρ, 

δεῦτε, πληθυντικῶς φήσας τὸ, ἄγε, ἕνι- 
-“ ε ἈΝ ΠΝ ὧν μὰ ἐφ ἊΡ ᾿'" ἢ 

κῶς εἶπε. καὶ τὸ ἰδίως, Δεῦτ᾽ ἄγετ᾽ ᾿Αρ- 

γείην “Ἑλένην (1], η΄. 350,). Ε. ᾿Αμ- 

κάλλος, οἱ φιλίστορες πρὸς τὴν ἀκρύασι 

τοῦ φιλοπλανοῦς κινηθῶσιν. Ἐ;. Ω. ι6 
ἡνόθῳ (οἷς 64. δῃΐ.}} ᾿Επληρώθη, 

- συ !ρ. ᾿πΡΩΣ Θηήσαντο ἰδόντες, 

Σαφῶς γῦν τὸ ἐθηήσαντο ἀντὶ τοῦ ἐθαύ' 
μασαν᾽ ἐπιφέρει γοῦν, ἰδόντες. ὦ. 22 
᾿Εκτελέσσειεν ἀέθλους] Πληθυντικῶς εἶ 
πε τὸν τοῦ δίσκου ὦθλον. Κράτης ὃ 
τοὺς κατὰ ᾿Ιθάκην ἤκουσε πόνους. νυ 

Ω. 23. Πολλούς] ᾿Αθετεῖ Ζηνόδοτι 

(μκπιο. Ῥ. εχ Ηδ1].). οὐ γὰρ πολλοὶ 



Ε1Β. ΨΠΠΙ. ΟΔΥΣΣΕΙΑΣ Θ. 24-ῳ38. 208 

αὐτὰρ ἐπεί ῥ᾽ ἤγερθεν, ὁμηγερέες τ᾽ ἔγένοντο, 

τοῖσιν δ᾽ ᾿Αλκίνοος ὠγορήσατο καὶ μετέειπε: ἍΕΥΥ 
Κέκλυτε, Φαιήκων ἡγήτορες, ἢ ἠδὲ μέδοντες, 

ὄφρ᾽ εἴπω, τά με θυμὸς ἐ ἐνὶ στήθεσσι κελεύει' 

ἫΝ ὁ , οὐκ οἶδ᾽ ὅ Ἰῶδμοι ἀλώμενος ἵκετ᾽ ἐμὸν δῶ, 

γε πρὸς Ἰοίων, ῆ ἐσπερίων ἀνθρώπων" 

πομπὴν δ᾽ ὀτρύνει, καὶ λίσσετωι ἔμπεδον εἶ εἰνω!. 320 

ἡμεῖς δ᾽, ὡς τὸ πάρος περ, ἐποτρυνώμεθα, πομπήν. 

οὐδὲ γὰρ οὐδέ τις ἄλλος, ὅτις κ' ἐμὼ δώμαθ᾽ Ἱ ἐκήτωι, 

ἐνθάδ᾽ ὀδυρόμενος δηρὸν μένει, είνεκω τ χα ἡ 

ἀλλ᾽ ἄγε, γήω μέλωιναν ἐρύσσομεν εἰς ἅλω δῖαν 
πρωτόπ' λοον᾽ κούρω δὲ δύω καὶ πεντήκοντα 45 

κρινάσβων κατ δὴ ἥμιον, ὅσοι πάρος εἰσὶν ἄριστοι. 

δησώμενοι δ᾽ εὖ πάντες ἐπὶ κληϊσιν ἐρετμιῶ 

ἔκβητ᾽" αὐτὰρ ἔπειτω θοὴν ἀλεγύνετε δαῖτα, 

25. τοῖσιν δ᾽ τοῖσι δ᾽ ἀρ Ν. 

20. βεσπερίων. 22. ὅτις] ὅστις Η. 
ἤσανΥΐΥ. 

ἐτέλεσεν ἐν Φαιακίᾳ, ἀλλ᾽ ἐδίσκευσε μό- 
γον. , 24. Αὐτὰρ ἐ ἐπεί δ' ἤγερθεν] Ἣ 

φήμη ἐκ φρονήσεως καὶ οἰκονομίας ἃ τοῦ 
᾿Οδυσσέως. ἔστι δὲ καὶ τοῦ Ὁμήρου ἵνα 
γνωρισθῇ καὶ τῷ κοινῷ λαῷ ὁ ̓ Οδυσσεὺς, 
μήπως καθ᾽ δδὺν κομιζόμενος παρ᾽ αὐτῶν 

ἐμπαιχθῇ τι. διὸ καὶ εἰς τὰς δοκιμὰς αὐτὸν 

ἐξάγει ὅπως πλείονος τιμηθῇ παρὰ τῶν Φαι- 
ἄκων. ἘΙ. 29. Πρὸς ἠοίων] Ἢ πρὸς ἀ ἀντὶ 

τοῦ ἀπὸ, ἱν᾿ ἡ ἀπὸ τῶν πρὸς δυσμὰς ἢ ἢ τῶν 

πρὸς ἀνατολάς. Β. Ἠὲ πρὸς ἠώων ἢ ἑσπε- 
’ὔ Ἂ - Ν Ἁ Ἃ -“ ῃ 

ρίων] Η τῶν πρὸς δυσμὰς ἢ τῶν πρὸς 

ἀνατολάς. οὕτως δὲ οἱ παλαιοὶ ἐμέριζον 

εἰς δύσιν καὶ ἀνατολὴν τὰ κοσμικά. Οὐ 
͵ ν΄ ω , ὙᾺ» (ὦ »} 

γάρ τ᾽ ἰὃμεν ὅπη ζόφος οὐδ᾽ ὅπη ἠώς 

(κ΄. 19ο0.}" Εἴτ᾽ ἐπὶ δεξιᾷ ἴωσι πρὸς 
5» πεν ΑΔ ὩΣ Μ΄ ω , Ν )ὔ ἤω, Εἰτ᾽ ἐπ᾽ ἀριστερᾷ τοίγε ποτὶ ζό- 
φὸν (1. μ΄. 239.). ῶ. 40. Ἔμπεδον 
εἶναι] Τὴν πρὸς πάντας ἐχομένην πομπὴν 
ἥντιν καὶ ἐπὶ τούτου τηρεῖν βεβαίαν. 

10. μετέξειπε. 28. βοῖδ᾽. 
36. εἰσὶν} 

27. ὡς βείπω. 

44. βερύσσομεν. δῖξαν. 

Ψυ]ρ. 41. Ὡς τὸ πάρος περ ἐποτρυνώ- 

μεθα] Ἕως (ϑοΓ. ταχέως,) ἐσπουδασμέ- 
γως ποιήσωμεν. Δεξιῶς δὲ ἀνανεοῦσθαι 

(Ε. -οὔται) τὴν τῶν Φαιάκων φιλοξε- 
νίαν, ἵνα μηδὲ τοιοῦτον πέμπειν ὀκνῶσι. 
τοῦτο γὰρ ἐν τῷ, πάρος περ, ἐδήλωσεν. 

Ω. 42. Οὐδὲ γὰρ οὐδέ] Πλεονάζει ἢ 
μία οὐδὲ κατὰ ᾿Αττικούς. Οὐδὲ γὰρ οὐδὲ 

Δρύαντος (1]. ζ΄. 120.). Οὐδὲ γὰρ οὐδέ 
κεν αὐτός (1]. ε΄. 22.). ῶΩὦ. 45. Πρω- 
τοπλύον) Τὴν πρῶτον πλεύσασαν, ἐπὶ θη- 
λυκοῦ. ἐπὶ δὲ ἀρσενικοῦ προπαροξύνεται. 

καὶ πρωτοτόκος ὁμοίως ἐπὶ θηλυκοῦ βαρύ- 

νεται, ἐπὶ δὲ ἀρσενικοῦ προπαροξύνεται, ὁ 

πρωτότοκος υἱός Ὁ, ΒΒ, Τινὲς, τὴν πρώ- 

τὴν πλέουσαν, ὅ ἐστι ναυαρχίδα. Ω. 
26. Κρινάσθων κατὰ δῆμον] ᾿Επιλεχθή- 
τωσαν κατὰ γειτονίαν. Ῥα]. 4,8. Θοὴν 
ἀλεγύνετε δαῖτα) ᾿Αντὶ τοῦ θοῶς, ὡς, 
Λύσαν ἀγορὴν αἰψηρήν (β΄. 257.). 

5. Ἦος γοσαθα]η πθβοὶο αιοπιοᾶο μι νοπογὶξ, δ βθαιθηβ τοῦ Ὀμεήρου ροΓΓΏΘῺΒ. 
ΒΌΤΤΜ. 

Ὁ Ἐὰ ἀσοίογοβ ΠΟΒ[ΙῸΒ ' σογίο ααΐ 86 ἀοοίουθιι5 ποβίγ5 ἰἢ ΤΟΥ ἸϑΟΘ ἢ  ὩΟῚ ΒΟΙΡΟΙ ἴδ; 
[Δ οἾ]6 ασδαι ἰδίς αἰ ποδοομαὶ. ΒΌΤΤΜ. 
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ἡμέτερόνδ᾽ ἐλθόντες" ἐγὼ δ᾽ εὖ πᾶσι παρέξω. 

κούροισιν μὲν ταῦτ᾽ ἐπιτέλλομαι" αὐτὰρ οἱ ἄλλοι 
»“"ὦ»Ἅὄ ον ᾽ ΄-:"ς“ 

σκηπτοῦχοι βασιλῆες ἐμὼ πρὸς δώματω κωλὰ 
53, 2 “4 »"») ,, ἃ, 7 ΄ 

ἔρχεσθ , ὄφρω ζέεῖνον ἐνὶ μεγάροις φιλέωμεν, 
΄ "» ψ Ὁ δ Ὡ 3 ν 

μηδὲ τίς ἀρνείσθω" κωλέσασθε δὲ θεῖον ἀοιδὸν 

Δημόδοκον" τῷ γάρ ῥὼω θεὸς πέρι δῶκεν ἀοιδὴν 
τέρπειν, ὁππή θυμὸς ἐποτρύνησιν ἀείδειν. ,α 

΄ «ς 7 5 δ ιν 

Ἃς ἄρω φωνήσας ἡγήσατο" τοὶ δ᾽ ὥμ᾽ ἕποντο 

σκηπτοῦχοι" κήρυξ δὲ μετῴχετο θεῖον ἀοιδόν. 

κούρω δὲ κρινθέντε δύω καὶ πεντήκοντώ 

βήτην, ὡς ἐκέλευσ᾽, ἐπὶ θν ἁλὸς ἀτρυγέτοιο. 

αὐτὰρ ἐπεί ῥ ἐπὶ νηῶ κατήλυθον, δὲ θάλασσαν, 
- ς ΖΣ ς Ν ΄ 3 

γηῶ μὲν οἵγε μελωινωὼν ᾧλος βένθοσδε ἔρυσσαν, 
3 ϑινε Ψ .Ά « Νι 

ἐν δ᾽ ἱστόν τ᾽ ἐτίθεντο καὶ ἱστίω νηὶ μελωίνη" 
»ῪἫ» 

ἠρτύναντο δ᾽ ἐρετμῶ τροπὸ 

42. μεγάροις] μεγάροισι Ἡ. . 
ρυσσαν. 
54. ἀνὰ) παρὰ ν. 

Τὸ δὲ ἀλεγύνετε ἀντὶ τοῦ εὐτρεπίζετε, 

οὕτως διὰ τοῦ ἐῶν (50Υ. τοῦ ε, ὡς) πα- 
, -“ 

ρατατικοῦ, Ω. 39. Ἡμέτερον δῶ Π] 
ναι "» 

ἙἘΐς τὸν ἡμέτερον οἶκον. γυϊρ. 1: 
-Ὁ Ν ΄ 

Σκηπτοῦχοι βασιλῆες] Τὴν μὲν δωπάνην 
» “7 » Χ τς ἢ 2 -ε 

ἐκ τοῦ ἰδίου ποιεῖται, τὴν δὲ ἐκ τῆς ὑπο- 
-“ “ Ν 

δοχῆς φιλανθρωπίαν κοινῶς (80Υ. -ν) 
,ὔ 

πάντων καθίστησι. ὦ. 43. Καλέσα- 
-“ )ὔ ἐεὰ 7, ε 

σθε δὲ θεῖον ἀοιδόν “ἵνα ἡδέως ἡ συνου- 
7, ΄ Ν Ἃ {. ,ὔ μ 

σία γένηται. Τὸ δὲ ὅλον δαιμονίως ᾧῷκο- 
"ὔ Ὁ 

νόμιησεν ὃ ποιητὴς, ἵνα ἄδοντος αὐτοῦ 
,ὕ 

κλαίων ᾿Οδυσσεὺς ὑπόνοιαιν τῷ ᾿Δλκινόῳ 
’, Ν 5» Ν 4 ͵7 

παράσχῃ καὶ ἀφορμὴν πυθέσθαι, τίς 
Υ "“, 

ἐστιν ἅμα δὲ καὶ ἡμεῖς τὰ περὶ τὴν 
΄ὉὮὉ 7 

πόρθησιν τῆς ᾿Ιλίου μάθωμεν ἄδοντος αὖ- 

ὁ Ἐπογαηΐ ἰΐδαπο ααἱ ἀλεγύνατε ΒΟΥ ογοηΐ, ογ[556 Δοζοπιπιοαί85 ἰδία 6556 ταῦ 

δὐ]οοῖο θοήν. ΒΌΤΤΜ. 
ἃ Ηξο 5ἱ ναγτία γόνονα ἔπ Ἰθοῖΐο, ΡΘΙ ΒΥ ΙΖ 651. ΟΠ 56: 

ΒΟΤΤΜ. 
ε Ῥοιβ. ἠρτύνοντο οἰϊαῦ 6 5080]. 1]. ΒΌΤΊΤΜ. Σ 

Γ ΒΟ» ΡτῸ πέτασσαν, οχ Ηδ1]. ἀπθοαὰο ῬΟΙΒ. ΒΌΤΤΜ. 

ΟΔΥΣΣΕΙΑΣ Θ. 39--55. 

2 ᾿ 

ὶς ἐν δερμωτίνοισι, ἢ 
Α͂ ἣν τὰς ἀν δα ᾿ς »;νἦ ἢ 

πώντω κωτὼ μοιρῶν ἀνὼ δ᾽ ἱστίω λευκὼ πέτωσσαων" 
ς Ὁ 5. 9 νἦ, υδ ΕῚ “ ᾿ δ ως 53) 

ὑψοῦ δ εν γοτιζὼ τήν Ύ ὠρμ σῶν αὐτῶρ εσειτο 

49. ἐκέλευσ᾽] ἐκέλευεν 

53. ἠρτύναντο] ἠρτύνοντο Θ ΤαΒιΓἃ Η. 
10. πέτασσαν] τάνυσσαν Ἡ.Ὸ Κ. 

18. ΥΠΙ:- 

55. 

51. έ- | 
10. τροποῖς] τρόποις ᾿ Ι 

ν 

- Ρ᾿ ὶ 

τὺ Δ; Δημόδοκον] Οἰκεῖον Ε΄ 
3 Φ ῸΝ το λ αν ἃ Α ε " | ὄνομα διὰ τὴν παρὰ τῷ δήμῳ ὑποδοχήν. . 

. Ν᾽ 
Ω. 45. Ὅππη θυμός] Ὅσα βούλεται, 

4 ᾿ὰξ ον δ εἰ ἃ ,ὕ ταῦ τ ἃ , »" αὐτὸς, ἢ ὅσα ἡ ἐπιθυμία τῶν ἀρον 
᾿ δ Ἢ 

νυὶρ. Ε. 47. Μετῴχετο] Ἣ μετὰ 
, τ ὅν ἡ, τὰ 4 ὦ] ΩΝ » 5 [ἢ ἀντὶ τῆς ἐπί. ᾧχετο ἐπὶ τὸν θεῖον ἀοιδόν. | 
Ω. 52. Ἐν δ᾽ ἱστόν] Διατί ἱστὸν εἰς 
ρεσίᾳ χρώμενοι ; κόσμου χάριν" ἢ ἴσῶς, 

δ .ν... Ὁ} 3 ΄ ΕἼ ἐ καὶ ἀνέμου. Ἐ. 53. ἮἬρτύναντο 5] Ἢ 
τοίμασαν τὰς κώπας ἐν τοῖς τροπωτῆρσί: 

τροπὸς γὰρ ὃ ἱμὰς ὃ συνδέων τὴν κώ 

(Ω. τρόπιν) τῷ σκαλμῷ. Β. ῶ. 5 
Κατὰ δ᾽ ἱστία λευκὰ τάνυσσαν  Ἥπ- 
λωσαν αὐτὰ κατὰ τοῦ πλοίου ἵν᾽ ἕτοιμα, 
ὦσιν εἰς τὸ ἑλκυσθῆναι. Β. Ὁ. 58: 

Ῥ 

ἥ 
ἐλθόντες Ρτομαμιυαθαία, 

, 
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βάν ῥ᾽ ἴμεν ᾿Αλκινόοιο δαΐφρονος ἐς μέγα δῶμα. 
πλήντο δ᾽ ἄρ᾽ αἰθουσαί τε, καὶ ἕρκεω, καὶ δόμοι ἀνδρῶν 
ἀγρομένων" πολλοὶ δ᾽ ἄρ᾽ ἔσαν νέοι, ἠδὲ πωλαιοί. 

"“" 3... ᾿ τ Ἐπ 
τοῖσιν δ᾽ ᾿Αλκίνοος δυοκωίΐίδεκο, μήλ ιερευσεν, 
ὀκτὼ δ᾽ ἀργιόδοντως ὕως, δύο δ᾽ εἰλίποδας βοῦς" ό6ο 

Ἂς ν Α ᾿ 7 ν΄ ͵΄ Ζ Ὁ ψἕην Ὁ ν΄ 

τοὺς δέρον, ῳμῴι θ ἐπον, τετύκοντό τε δαὶτ ερωτεινήν. 

Κήρυξ δ᾽ ἐγγύθεν ἦλθεν ἄγων ἐρίηρον ἀοιδὸν, 
τὸν πέρι Μοῦσ᾽ ἐφίλησε, δίδου δ᾽ 
ὀφθαλμῶν μὲν ἄμερσε, δίδου δ᾽ 

᾽ 7 7 

ἀγαθόν τε, κακόν τε" 
ἡδειων ἀοιδὴν. 

τῷ δ᾽ “ἄρα Ποντόνοος θῆκε θρόνον ἀργυρόηλον 6ς 
μέσσῳ δαιτυμόνων, πρὸς κίονω μιωκρὸν ἐρείσας" 

7 , 2 7 ἊΝ Ἅ -“" 
κάδδ᾽ ἐκ πωσσωλόφιν κρεμώσεν φόρμιγγω λιγείων 
αὐτοῦ ὑπὲρ κεφώλῆς, καὶ ἐπέφρωδε χερσὶν ἑλέσθαι 

56. δαξίφρονος. 
δας] εἱλίποδας Μ΄. 
63. μοῦσ᾽ ἐφίλησε ὁχ οἸηρῃά, Η. 

Νοτίῳ] “Ὑγρῷ, τῷ διύγρῳ. νυ]ρ. ᾿Α- 
ριστοφάνης, νοδίῳ 8. ἨΑ1]. κ6. Πλῆν- 
τὸ} ᾿ΕἘπληρώθησαν. Αἴθουσαι δὲ αἱ πρὸς 
ἥλιον “τετραμμέναι στοαί. πο ν. 50: 
ουβιβ ἀθοβδί ἰῃ Ῥὰ]. οἱ Η:]. το. 
Τοῖσιν δ᾽ ᾿Αλκίνοος] Μέμφονταί τινες ὡς 

ὑλίγα παρασκευάσαντος ᾿Αλκινόου τοῖς 

Φαίαξι, πολλῶν ὄντων τῶν μελλόντων εὖ- 
ὠχεῖσθαι. καὶ Κράτης δὲ γὰρ (ρτοῸ γὰρ 
807. τὸ) αὐτὸ πέπονθεν αὐτοῖς πάντας 

οἴομενος τοὺς Φαίακας εὐωχεῖσθαι παρὰ 
τῷ ̓ Δλκινόῳ. οὐ γὰρ ἣν τὸ πλῆθος ἤθροισ- 
μένον, ἀλλὰ δώδεκα μὲν βασιλεῖς, αὐτὸς 

δὲ τρισκαιδέκατος, καὶ οἱ παῖδες αὐτοῦ, 
καὶ οἱ ἐρέται τῆς νηὸς πεντηκονταδύο. Ο. 
61. Τοὺς δέρον] Συλληπτικῶς. σύες γὰρ 
οὐκ ἐκδέρονται. Ω. 62. Ἐρίηρον] Με- 
γαλωφελῆ (50, αιϑηαιιᾶμπι πιδὶθ ΡΘΥ 
ο, Θ᾿. δηΐ.), ἀγαθὸν, ἰσχυρόν. νυ ]ρ. 
ἴητον 62. οἱ 63. ἰπ Ῥα]. ὀχβοτγίρίο 
Ἰδτι τοχίι ἰηϊθγβογίιβ δὲ Ηἰὸ νϑύϑιιϑ 
801 }Π]οοῖ, Δημόδοκον λιγύφωνον ἐόντα 

ΕΉΚδο 5οάοβ ΟἸοββα Ηοβνομίδηδο ᾿Εννοδίῳ, ἀγκυροβολίῳ. 
δἰ Δ Π65 Ἰορο θα ἐννοδίῳ: αυοα πιᾶ]ο ΑἸ} αἰνο!ϊοθαιΐ. 
ΒΌΤΤΙ 

Ὁ Θυθοβὶ νανὶα Ἰϑοίϊο : καὶ δ᾽ ἐκ. 

58, Ομ π| Η. ΤΠ ΟΙηἰ5 ἱποϊααις ὙΥ. 
62. ἦλθεν ἄγων] ἦλθε φέρων .. 

64. ηδεῖαν. 

6ο. εἰλίπο- 

18. ἐρίξηρον. 

θεῖον ἀοιδόν, αιιθπὶ μα θὲ ῥᾶτβ δἰϊδηι 
οοὐά. Ψὶπά. 63. Τὸν πέρι μοῖρ ἐφί- 
λησε] Οὔκουν, ὦ Ὅμηρε, θαυμασίως αὐὖ- 

Ἀ ε -“ ). 7» 5» -“ ΕῚ -“᾿ τὸν ἡ μοῖρα ἐφίλησεν, εἰ τῶν ὀφθαλμῶν 
μὲν ἐστέρησεν ἀοιδὴν δὲ ἀντὶ τούτου ἐχα- 
βίσατο, ὥσπερ δῆτα καὶ σὲ ὕστερον. ἘΙ. 
Πῶς οὖν ἐφίλησεν ; ἤτοι ἐπεὶ οἱ τυφλοὶ 

᾽ οὖ Ν Ἁ » Α μουσικώτεροι μὴ περὶ πολλὰ ἀσχολούμε- 
νοι, ἢ ἐπεὶ πάντως ἀνθρώπινον δυστυχεῖν 
(νι]ρ. πάντως ἄνθρωπον ὄντα δεῖ κατά 
δὲ δ;})ς ἢ οἰκονομικῶς ἵνα μὴ ἐπιγνῷ τὸν 

᾽Οδυσσέα. Τινὲς δέ φασιν εἰς ἑαυτὸν 
ταῦτα λέγειν (νυ!ρ. αἰνίττεσθαι) τὸν 
ποιητήν. Ἐ!. α]ο, 66. Μέσσῳ δαιτυ- 

,ὔ -Ὁ σ΄ ᾿ » »ν» μόνων] Πιθανῶς, ἵνα πάντες ἐκ τοῦ ἴσου 
ἀκροῶνται. Ἐὸ δὲ, ἐκ πασσαλόφιν, δη- 
λοῖ κατὰ τοῦ πασσάλου. Ω. 6γ. Καδδ᾽ 
ἐκ πασσαλόφι) Καὶ ἐκ τοῦ πασσάλου 
δὲ ἢ ἐκρέμασε τὴν φόρμιγγα τὴν λιγείαν 
(810), ἤτοι τὴν ἀποτελοῦσαν ὀξὺ μέλος. 
Ο. ᾿Αριστοφάνης, δῆσε φόρμιγγι ἷ. " 
ΗΔ]. 68. ᾿Επέφραδε] Ἵνα γνῷ ἔνθα 

ΝΊΠΑΪ ΓΙ ΡΙῸ ἐν νοστίῳ Αὐὶ- 
γιάς βιιρταᾷ 5080]. δ΄, γ85. 

ΒΌΤΤΜ. 
᾿ Βουῖρβῖββο νἱάοίας Α. δῇσεν φόρμιγγα. Ῥτδοηλὶ τὶ αἰιΐδην ἀθθοθαπὶ πΐς ΞΟ] ο γοὺ- 
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κήρυζ᾽ πὰρ δ᾽ ἐτίθει κάνεον, κωλήν τε τράπεζαν, 
χἾἼς ἣ ΄ ΕΩ «Ψ ε, Ν 5 ΄ 

σαρ δὲ δέπας οἰγοίο, σειν οτὲ θυμὸς ὠνῶώνγοι. 

«ς ἽΝ ΉΉΨΌ, ᾽κ. ζ ὙΨ. -“ Φ »“Ψ ΕΩ 

οἱ δ᾽ ἐπ᾽ ὀνείωθ ἐτοιμοῶ προκείμενω χειρὼς ἰωλλον. 
͵ 9} Ζ ϑυ ς 2 Ν τ Ὡ 7 με 

αὐτὰρ ἐπεὶ πόσιος καὶ ἐδητύος εξ ἔρον ἕντο, 
τ ΛΟ ΘΟ ΥΝ ὸς π σν 3 ΄ ΄ " »" 

Μοῦσ᾽ ἄρ᾽ ἀοιδὸν ἀνήκεν ἀειδέμενωι κλέω ἀνδρῶν, 
ΒΥ Ψω ὟΝ φ ᾽ ἧς “ ἃ, «“ 

οἴμης, τῆς τότ ὥρω κλέος οὐρωνὸν εὐρὺν ὠοῶνε" 

νέίκος Οδυσσῆος καὶ Πηλείδεω ᾿Αχιλήος, 

ὥς ποτε δηρίσωντο, θεῶν ἐν δωιτὶ θωλείη, 

ἐκπάγλοις ἐπέεσσιν ἄναξ δ᾽ ἀνδρῶν ᾿Αγαμέμνων 

70. πιεῖν] πίειν Η. 
δηρίσαντο] ποτ᾽ ἐδηρίσαντο 

κεῖται τὰς χεῖρας ἐπέθηκε. Ῥα]. Ἤτοι 

ἐσήμανεν ἵνα ἀνέληται ταῖς χερσίν" ἢ τὰς 

χεῖρας ἐπέθηκεν ἐπὶ τὴν κιθάραν ἵνα ἴδῃ 

(βογ. εἰδῇ) ἔνθα κεῖται. Τὰ, ψιρ. Ἤτοι 

ἐδήλωσεν ὃ Ποντόνοος τῷ μελῳδῷ τὴν κι- 

θάραν λαβεῖν ταῖς χερσὶ καὶ κρούσασθαι. 

Καὶ ἐπέφραδε χερσὶν ἑλέσθαι. ταῖς χερ- 

σὶν ἐσήμανεν ἵνα ἀνέληται, δηλονότι τὰς 

χεῖρας αὐτοῦ ἐπιτεθεικὼς τῇ φόρμιγγι ἵνα 

γνῷ ποῦ κεῖται. ὦ. 73. ᾿Ανῆκεν]) Γρά- 

φεται, ἐνῆκεν. ἘῚ. ᾿Ανήγειρεν ἐπὶ τὴν 

ὠδὴν (Μεάϊο]. τῶν αὐδῶν) ἐμπνεύσασα. 

νυν. Ἐ. Οἴμης] Διηγήσεως (δ ρ. 

Ὠ;δῆς ἢ διηγ. Ῥαὶ. τραγῳδίας ἢ φδῆς, 

διηγ.). ὅθεν καὶ προοίμιον. ὦ. Μαυΐϊρ. 

Ῥα]. Διὰ οἰμῆς, ἀπὸ προοιμίου καὶ διη- 

γήσεως ἐκείνης. Ε. 75. Νεῖκος ᾽Οδυσ- 

σῆος] Φασὶ τῷ ᾿Αγαμέμνονι χρωμένῳ 

(ιυρ.. χρειομένῳ) περὶ τοῦ κατὰ τὸν 

᾿πόλεμον τέλους ἀνελεῖν τὸν ἐν Δελφοῖς 
Ἱ ᾿ 

᾿Απόλλωνα τότε πορθήσειν τὸ Ἴλιον ὅτων 
ε 3 - ε ΄ ΄ 

οἱ ἄριστοι τῶν “Ἑλλήνων στασιάσωσι. 
,ὔ 

καὶ δὴ παρὰ πότον διαλεχθέντων ᾿᾽Οδυσ- 
,ὔ - Ν Ὦ, 

σέως καὶ ᾿Αχιλλέως, τοῦ μὲν ᾿Αχιλλέως 
.} ᾿ς Ε] -“ - ἜΝ ἜΣ “ 

ἀνδρείαν ἐπαινοῦντος τοῦ ὃὲ ᾽Οδυσσέως 
Ἱ 

σύνεσιν, μετὰ τὴν “Ἕκτορος ἀναίρεσιν, 
ἢ Ἐ κ (ὅτε ἴη5. Ψ]ρ.) ὁ μὲν βιάζεσθαι παρ- 

΄ ,ὔ ᾿ , 

ἥνει" διὸ καὶ ἀνῃρέθη" ὁ δὲ δόλῳ μετεὰλ- 

10. ἀνώγο!] ἀνώγει Η. ΝΥ. 
γῆ. βεπέεσσι" βάναξ, 

10. ξοίνοιο. 76. ποτε 

θεῖν. καὶ ᾿Αγαμέμνονα ὡς τελουμένου 
τοῦ λόγου (50. λογίου) χαρῆναι. ἐσή- 
μανε δὲ (καὶ ἰδοϊΐα. ἴη5. ΒαΑγΏ.) τὴν 
αὐτοῦ διαφορὰν πρὸς ᾿Αχιλλέα. Ψυϊρ. 
Ω.: Διὰ λόγων ἐφιλονείκησαν ὁ μὲν 
᾽Οδυσσεὺς σύνεσιν ἐπαινῶν ὃ δὲ ᾿Αχιλ-, 
λεὺς ἀνδρείαν, μετὰ τὴν Ἕκτορος ἀναί- 

ῥεσιν, ὅτε ὃ μὲν φαίνεσθαι (Ἰτηηιο βιά- 
Ὗ 

ζεσθαι, αἱ β8ι1ρ18) παρήνει, ὁ δὲ δόλῳ 

μετελθεῖν. Ε΄. 576. Ὥς ποτ᾽ ἐδηρίσαν- 
τὸ} Διὰ λόγων ἐφιλονείκησαν. Τὸ δὲ, 
θαλείῃ τῇ θαλλούσῃ ἢ θάλλειν ποιούσῃ. 

Ω. Ψυὶρ. 77. ἴΑναξ ἀνδρῶν ᾿Αγα- 
, , ͵ ᾽ Ν . » 

μέμνων χαίρε νόῳ] ᾿Απρεπὲς εἶναι δοκεῖ 

118. 111. 

70. 

75) 

, 

τὸ χαίρειν ἐπὶ ταῖς διαφοραῖς τῶν φίλων. 
Ν “ 7 Ἀ ῳ 

λύουσι δὲ ἐκ τῆς λέξεως, οἱ μὲν, ὅτι μά- 
5» ,ὔ χονται οἱ ἄνθρωποι οὐ μόνον ἀλλὰ καὶ 

- ἘΠ -“ Ν 5» - 

φιλονεικοῦντες ὑπερ καλοῦ καὶ ἀρετής. ᾿ 
᾿ β 
; 
[ 

οἱ δὲ ἐπιφέρουσι χρησμὸν δεδόσθαι τῷ 
τὰ ΡῚ 

᾿Αγαμέμνονι, κατὰ τῶν ἀριστέων διαφο- ἐέσίνε τότῖς, ; , 
Ν 3, Ν 

ρὰν αἱρήσειν τὴν ᾿Ἴλιον, τὴν ᾿Αχιλλέως 
- , ΜΝ 

νιν αἰνιττόμενον. τὸν δὲ ᾿Αγαμέμνονα, μὴ ᾿ ᾿ , "᾿ ΣΝ 
οἰηθέντα τῶν ἀριστέων τούτων εἶνωι τὴν 

Χ ὰ ε Ν " , 

διαφορὰν ἣν ὃ χρησμὸς εἰρήκε, χαίρειν 
7 - ! “-“ -“ 2, ,ὔ Ὶ 

ἀγνοοῦντα ὅτι τῶν κακῶν ἔτι συνέβαινεν 
ἐρχὴν εἶναι. ΟΩ. Ἔχαιρε τῶν ἀριστέων ἀρχὴν . ὡ. χαιρ Ρ - ἢ 

᾿ ι ! 

ἱλονεικούντων. τοῦ μὲν τὰ Ψυχικὰ ἐπ’ Φ » τοῦ μὲν τὰ ψύχ, “ἢ 
- - ᾿ " 

αἰνοῦντος τοῦ δὲ τὰ σωματικά. ἐχαιρε. 

μα, Οὕτως αἱ ᾿Αριστώρχον, δ γοσορίδῃη) το]αΐα : 504 6ἃ 56 ουβὶ πὶ Ἰθρτηαγ δα τορϑῦ απ 
Ὅν 

Βὰπο νϑύβιπι ἰηἴγα τος. ΒΌΤΊΤΜ. 
ΕΤονὶ νουθουαπ αἰβουϊ γα 1 η 6; 

ΒΌΤΊΤΜ. 
οἵ αὐοα ᾿πᾶποᾶ ἴη ἤἥμο οϑ, αἰ εγί πᾶγγαίῖο ἴῃ 9. 



Γ18. ΥΠΠΙ. ΟΔΥΣΣΕΙΑΣ Θ. γ8----οὔ. 

"»" Ψ δ ων “(« Ε] “ ΄ χώιρε νδῶω, ὁτ᾽᾽ ὠρίστοι Αχφιων δηριόωντο. 
7 ς 7 »" ΕῚ 

ὃς γάρ οἱ χρείων μυθήσατο Φοῖβος ᾿Απόλλων 
Ἦν. ᾽ “ «ν᾽ « “," “᾿ ᾽ 

Πυθοὶ ἐν ἡγαθέη, 6θ ὑπέρβη λάϊνον οὐδὸν 
, - ΄ » “ 

χρησομνενος" τότε γάρ βρῶ κυλίνδετο πήματος ἀρχή 
"»“ω΄ χΖΊᾷΑ 

Τρωσί τε καὶ Δανωόϊσι, Διὸς μεγάλου διὼ βουλάς. 
νοι ων κα δ "7 Ὰῇ δ .ν, τ Ἂν Ταυτ ἂρ ἀοιδὸς ἄειδε περικλυτὸς αὐτῶρ Οδυσσεὺς 

9: 

8ο 

πορφύρεον μέγα φᾶρος ἑλὼν χερσὶ στιβαρῆσι 
, ζΖ 

κακκεφώλης εἴρυσσε, κάλ ε δὲ καλὰ πρόσωπα" ὃς 
χἴδετο γὰρ Φαίηκας, ὑπ᾽ ὀφρύσι δάκρυα λείβων. 
.΄ ἥλω." ᾽ “ Ε 

τοι ὅτε λήξειεν ἀείδων θεῖος ἀοιδὸς, 
7 8 »Ὁ 7 “ν 2 Ν », .«“ 

)ώκρυ ὀμορζάμενος, κεφωλής ἀπὸ φᾶρος ἔλεσκε, 
καὶ δέπας ἀμφικύπελλον ἑλὼν, σπείσωσκε θεοῖσιν" 

ΝῚ ας Ὧ  . δι "7 . ΎΎΡ, Ἂ » ἡ 
χυτῶρ οτ ὧψ ὠρχοιτο, γ.4...1] οτρυνειῶν οὠεισειν 

7 Ψ 
9ο 

βατήκων οἱ ἄριστοι, ἐπεὶ τέρποντ᾽ ἐπέεσσιν, 
Ν ᾽ Ἂν 'ς »“, 7 Ζ ν Ὀδυσεὺς κατὰ κρατῶ κωλυψάμενος γοώωσκεν. 
γθ᾽ ὔ Ν ἃ ᾽ χ θ δά 7 

γ᾽ ἄλλους μὲν πάντως ἐλάνθανε δώκρυω λείβων, 
7 ἦν ᾿ ᾽ 7 “ πὰ 

Αλκίνοος δέ μὲν οἷος ἐπεῴράσωτ, δ᾽ ἐνόησεν, 
, 37 ΕῚ ΕἸ »“ῪΝ᾽ ἣς Χ 7) 9.7 μενος ἄγχ' αὐτοῦ βαρὺ δὲ στενάχοντος ἄκουσεν" 95 
(Α ᾿ " 7 
ἶψνα δὲ Φαιήκεσσι φιληρετμοισι μετηύδα" 

γ8. ᾿Αχαιξῶν. 70. ῥοι. 
5. ἐβέρυσσε. 

ὲ ὃ ̓ Αγαμέμνων ἐπὶ τῇ τούτων φιλονει- 
ίᾳ οὐχ ὡς χαιρέκακος, ἀλλὰ διὰ τὸ 
χειν ἀπὸ χρησμοῦ, τότε ἐγγίζειν τὴν 
ἧς Τροίας ἅλωσιν ὅτε ἴδη τοὺς τῶν ᾿Α- 
αἰῶν ἀρίστους φιλονεικοῦντας. καὶ ὃ 
ἐν ᾿Αχιλλεὺς ἔλεγε δι᾽ ἀνδρίαν ἁλῶναι 
ὃ Ἴλιον, ὁ δὲ ᾽Οδυσσεὺς διὰ μηχανῆς 
αἱ φρονήσεως. Β. Ε΄. ὋὉ ᾿Αγαμέμνων 
χαιρεν ἐν τῷ νῷ ἡσύχως βλέπων τὴν 
Ιλονεικίαν τοῦ ᾿Οδυσσέως καὶ τοῦ ᾿Α- 
"λλέως διὰ τὴν τῆς Τροίας ἅλωσιν. τότε 
ὰρ πέπρωτο κρατηθῆναι τὴν Τροίαν ὅτε 
"λονεικήσουσιν οἱ ἄριστοι. Ο. ϑ8ο. 
ἰυθοῖ ἐν ἠγαθέῃ Πυθοῖ τόπος ἐν Δελ- 

84. φᾶρος ἑλὼν χερσὶ] χερσὶν ἑλὼν φάρος Ν. 
᾽ὔ , 

ΟἹ. τέρποντο βέπεσσιν. 

"ὃΝἜ.» ᾿ -» 7. 

φοῖς ἐνθα ἣν μαντεῖον ᾿Απόλλωνος. ὠνο- 
΄ὔ Χ “ δ Ἂ - Ἁ ΄ μάσθη δὲ οὕτως ἀπὸ τοῦ τὸν δράκοντα 

ἐκεῖσε παρ αὐτοῦ ἀποκτανθῆναι καὶ 
- ΩΝ ΄ - 

σαπῆναι ἐκεῖ. πύθω γὰρ τὸ σήπω. λέ- 
ν 

Ατ- 
Ἀ , ΄“- ’ 

εβίβασε δὲ ὁ ᾿᾿Απόλλων τῷ ᾿Αγαμέμνονι 
“ Ἀ ΜΝ 

μὴ κρατηθῆναι τὴν Τροίαν πρὶν οἱ ἄριστοι 

γεται δὲ καὶ Πυθὼ καὶ Πυθών. 

τῶν Ἑλλήνων μάχην ποιήσουσιν. ὅπερ 
καὶ γέγονεν. εἶτα συνεκροτήθη ὁ πόλε- 
μος. Εἰ. 81, 82. Ἔν ἐνίαις τῶν ἐκδό- 

σεων οὐκ ἐφέροντο, διὸ ἀθετοῦνται. Η τ]. 
8). Τὸ ἤτοι ἀντὶ τοῦ μέν. Β. Δῖος 

ἀοιδός] Γράφεται, θεῖος", Ἐ. 92. Ὁ 

᾿Αριστοφάνης, αἷψ᾽ ᾽Οδυσσεὺς, γράφει. 

'ν Ηϊς ἑαιηθῃ δῖος νατίδην τονογα ἸΘΟΓΟπθἢν οδβὸ ΒΟτη5 ὁ ΞΟΒοτὶ ἰμαϊοο σοσπουϊξ, 

ἃ ΝΙΡαϊγαπν ποτὰ τπθα οἵϊατα ἴζὰ ἴὰ οοαᾷ, σουτϊσιιητν, αποᾷ ἴῃ Ῥα]αῖίηο παμα ΓΆΤΟ 

ὍὌΤΤΜ. 

υβουνανὶ. ΒΌΤΥΜ. 

ΠΟΥ, 1. δ 
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Κέκλυτε, Φαιήκων ἡγήτορες, ἠδὲ μέδοντες" Ι 

ἤδη μὲν δωιτὸς κεκορήμεθα, θυμὸν ε εἰσης, 

φόρμιγγός θ᾽, ἡ δαιτὶ συνήορός ἐστι θωλείη: 

γὺν δ᾽ ἐξέλθωμεν, καὶ ἀέθλων πειρηθώμεν 

πάντων ὡς χ ὃ ξεῖνος ε ενίσπη οἷσι φίλοισιν, 

οἴκοι δὲ νοστήσας, ὅσσον περιγινόμεθ ἄλλων, 

σύξ ΤΕΣ πωλωισμοσύνη τε, Κωὶ ὥλμιωσιν, ἠδὲ πόδεσσιν, 

Ως ἄρα φωνήσας ἡγήσατο" τοὶ δ᾽ ἅμ᾽ ἕποντο. 

κάδϑ᾽ ἐκ πασσωλόφιν κρέμασε φόρμιγγα λιγέιαν, 

Δημοδόκου δ᾽ ἕλε χείρω, καὶ ἔξαγεν ε εκ μεγώροιο ! 
κήρυξ᾽ ἤρχε: δὲ τῷ αὐτὴν ὁδὸν, ἥνπερ οἱ ἄλλοι ν 

Φαιήκων οἱ ἄριστοι, ἀέθλια θαυμανέοντες. ϊ 

βὰν δ᾽ ἴ ἔμεν εἰς ἀγορὴν, ἅμα δ᾽ ἔσπετο πουλὺς ὁμίλος, ; 

μυρίοι; ἀν δ᾽ Ἰστῶντο νέοι πολλοί τε, καὶ ἐσθλοί. 

καὶ Ωκύαλος, καὶ ᾿Ελατρεὺς, 

Ναυτεύς τε, Πρυμνεύς τε, καὶ ᾿Αγχίωλος, καὶ ᾿Ερετμεὺς, 

ὥρτο μὲν ̓Ακρόνεώς τε, 

οὅ. ἐξίσης. ΤΟΙ. βοῖσι. 
10. βοίκαδε. 

ΗΔ]. οϑ. ““ Θυμὸν κεκ. δαιτός. οἱ 
ἄλλοι : 564 νιιϊραίιπ) τοίηθὶ Ατὶ- 
Βίαγο 5. 810 οχ Ηδι]. τοίοσι ῬΡού- 
Β0η.15. Δαιτὸς ἐΐϊσσης] Ἢ τῆς ποιού-- 

σης τὸν δαινύμενον ἐπίσης κεκορήσθαι" ἢ 
τῆς ἰσομοίρου, τῆς ἐπίσης πᾶσι δεδομένης. 

Ε΄. τοο. Νῦν δ᾽ ἐξέλθωμεν] Διατί οἱ 
Φαίακες εὐωχηθέντες ἠγωνίζοντο γυμνικὸν 

ἀγῶνα, δρόμον, καὶ δίαυλον καὶ τὴν ἄλ- 
λην ἄθλησιν; 

ἀνθρώπων ταῦτα. 

παντελῶς γὰρ ἀπόνων 

ἴσως δὲ, ἁρμόττον 

τοῖς ἤθεσι δέον ποιεῖν, ἐπειδὴ μίμησις ἡ 
ποίησις, οὕτω πεποίηκεν. ὅτι δὲ τοιοῦτοι 

δῆλον. ἔφασαν γὰρ, ᾿Λεὶ δ᾽ ἡμῖν δαίς τε 
φίλη κίθαρίς τε χοροί τε (248.). Ε'. Ο. 
102. Ὅσον περιγιγνόμεθ᾽ ἄλλων πύξ τε 
παλαιμοσύνῃ 1 τε] Καὶ πῶς φησι, Οὐ 
γὰρ πυγμάχοι εἰμὲν ἀμύμονες οὐδὲ πα- 

ΒΟΌΤΤΜ. 
Ἀ 

ο Ἐ, καὶ οὐ τὴν ὄλλην α. 

Ρ (οά. Ὁ. τοῦτο γὰρ τῶν παλαίως ἀπόνων: 
ΒΌΤΤΜ. σοῖς ἤθεσι καὶ σοιεῖν. 

ΟΔΥΣΣΕΙΑΣ Θ. ο7--τι. 

109. ἕσπετο πουλὺς] ἕπετο πολὺς Η. 

1118. ΥΙΠΙ1. 

102. περιγινόμεθ᾽ περιγιγνόμεθ᾽ Δ᾽ 

Ἵ 

λαισταί (246.) ; Ἔν ὅσῳ τοίνυν ἄπειροί. 
εἰσιν ᾿Οδυσσέως οἴονται νικᾷν ἅπαντας ἐν" 
τούτοις. ὅτε δὲ τῇ πείρᾳ δείξας ἑαυτὴν" 
᾽Οδυσσεὺς ἐκαυχήσατο περὶ τῶν ἄλλων, 
ἄθλων" μόνον παρωιτησάμινος τὸν δρόμον, 
ἀντιμεταλαβὼν τὰ ἐγκώμια ᾿Αλκί 
φησὶ, ᾿Αλλὰ ποσὶ κραιπνῶς θέομιεν, μ᾽ 

γηυσὶν ἄριστοι, ̓ Αεὶ δ᾽ ἡμῖν δαίς τε φίλην 
Εἵματά τ᾽ ἐξημοιβά (247---.249.). Θ» 
ἴοι ΗΔ]. εἴ ἀρρᾶγοί ΘΧ ΡΟΙΒ,. 
ΙΏ Ροϑίϑβου. δὰ 249. εἵματ᾽ ἐξημωιβ! 

(5816) 6 5680]. δὰ 102. οἸϊδηΐθ, ' 
Οὕτως αἱ ᾿Αριστάρχου. Ἠδ1]. νἱὰ, δ᾿ 

6γ. τοῦδ. Θαυμανέοντες] ᾿Θαυμάζον-. 
τες. ὡς τὸ χειμάζω χειμαίνω, ὀνομάζω 
ὀνομιαίνω, οὕτως θαυμάζω θαυμάνω (501.. 
-αἰνω) καὶ θαυμανέω. Ἐ.. Εἰ. Θεασά-. 
μενοι (801. "σόμενοι), θαυμάσαι μέλ- 

ἴππι 5οαυθηΐα ἴα ἴσως δὲν δέον τὸ ἁρμόσσον. 

4« δηο βουϊρτυγαπι, οἵ αὐ!άρι αὐ ΑΥΙβίδγοηῖ, ργὸ πάλαισμ. Ἐμιδίδ Βῖτ5 μων. 1} 
ἢ. 1. πιριιοσαῖ, ΒΟΤΊΤΜ. 



.1Β. ΥΠΠΙ. ΟΔΥΣΣΕΙΑΣ Θ. τ1153--ττ 26, 4299 

Ποντεύς τε, Πρωρεύς τε, Θόων, ᾿Ανωβησίνεώς τε, 
Αμφίωλός θ᾽, υἱὸς Πολυνήου Τεκτονίδωο" 
ἐν δὲ καὶ Εὐρύαλος, ββροτολοίγῳ ἴσος Αρηΐ, 8 
Ναυβολίδης θ᾽, ὃς ἄριστος ἔην εἶδός τε, δέμας τε, 
τάντων Φαιήκων μετ᾽ ἀμύμονω Λαοδάμαντα. 
ἦν δ᾽ ἔσταν τρεῖς παῖδες ἀμύμονος ᾿Αλκινόοιο, 
Λλαοδάμως θ᾽, “Αλιός τε, καὶ ἀντίθεος Κι λυτόνηος. 
ς ͵7, »" Ν » Ψ ζ 

, δὴ τοί σρρωτὸν μὲν ἐπειρήσωντο πόδεσσι. 120 
" δ᾽ 5 Ν ζ ΄ δ Ζ Π 5. εἡ 7 
σι 5 ὥπὸ νυσσής τετῶτο βρομνος" οἱ δ φμῶ σῶντες 

7] δὰ 7 
(ὠρπώλιμως ἐπέετοντο κονίοντες πεδὶοιο. 
“- δὲ θέ. ΔΗ 4 5) ͵Ζ΄ Ε 7 ὧν δε ὕεειν οχ, ὠὡρίστος εν Κ λυτόνηος ωμυύμνων" 
ἱ ϑ.»ϑ .ϑ 9 “« ε ΄ « κω ο. 

σσὸν Τ' ἐν νει οὐρον πέλει ἡμιίονοιίν, 
Ψ « τὸ ]ς «“ Ύ ε . 
Ὅσσον ὑπεκπροθέων λώους ὑκεθ᾽, οἱ δ᾽ ἐλίποντο. 125 
« Ν 3 »Ἤ Ἄ ἱ δὲ πωλωισμοσύνης ὠλεγεινής πειρήσαντο" 

115. βίσος. 

17. Λαοδάμαντα) Λαομέδοντα Ψ. 
25. λαβόυς. 

οντες. ῬᾺ]. 121. ᾿Απὸ νύσσης] ᾿Απὸ 

ἧς ἀφετηρίας. Β. Ο. 122. Κονώντες 

εδίοι.] Λείπει ἡ διά. ἐν τῷ πεδίῳ κόνιν 
γείροντες. ὡς τὸ, ἔΑργεος ἦεν ᾿Αχαιικοῦ 
γ΄. 251.), ἀντὶ τοῦ, ἐν ἔΑργει. Ὁ. 
24. Ὅσσον τ᾽ ἐν νειῷ οὖρον πέλει ἡμιο- 
ἣν Γ] Τουτέστιν, ὅσον ἀφορίζονται τῶν 
οῶν ἀροτριώσει ἡμίονοι, ὡς προφερέστε- 
χε οὖσωι ἄροτρον ἐλαύνειν καθὰ καὶ ἐν 
λιάδι λέλεκται. Β. Ὅσον δὲ βόων 
τέρτεροι ἡμίονοι. Ἐ. Οὖρον λέγει τὸ 
σον τῶν ἡμιόνων, ἤγουν τὸν ζυγόν. ὃ 
ὰρ ζυγὸς μέτρον ἔχει, καὶ οὐ προβέβηκε 

ν μέρος τοῦ ἑτέρου ἵνα μὴ πρὸς κακὸν 
ἔγηται τοῖς ζώοις. Τινὲς δὲ οὕτως λέ- 
υσιν, ὥσπερ τοὺς βόας συγκρίνοντες 
ὺς ἡμιόνους (80Υ. τοῖς -οἰς), λέγοντες 
: ἡμίονοι προτρέχουσιν ἐν τῷ κάμνειν, 
: -“" ἂν δύο ἡμίονοι ἀνὰ μέρος ζευχθεῖεν καὶ 

116. Ναυβολίδης] Ναυβουλίδης Η. 10. ξεῖδος. 

120. οἱ δή τοι] οἱ δ᾽ ἤτοι Υ͂. 

͵ὔ - “ 
δύο βόες ἀνὰ μέρος, ἀλλ᾽ οὐκ εἰς ἕνα ζυ- 

γόν. ὅσον οὖν προβαίνουσιν οἱ ἡμίονοι τοῦ- 
οὗτον καὶ αὐτὸς τῶν ἄλλων Φαιάκων. ΕἸ. 

“ Υ - Οὐρον, ὅρμημα. σημεῖον φανερὸν (ΡαΪ. 
ΕΣ 7 -“ ε ,ὔ 

φοβερὸν) ἦν τὸ μέτρον τῶν ἡμιόνων παρὰ 
τοῖς ἀρχαίοις. . Ῥᾳ]. Καὶ ἐν Ἰλιάδι 

΄ (κ΄. 351.), Ὅσσον τ᾽ ἐπίουρα πέλονται 
Ἢ ͵ὔ ε ͵ -" ͵ ΄ 

μιόνων, αἱ γάρ τε βοῶν προφερέστεραί 
3 ε ΄ “ δ΄. Δ - 

εἰσι ᾿Ἑλκέμεναι νειοῖο. ὅσον φησὶ ἐν τῇ 

ἠροτριασμένῃ γῇ ἐστι διάστημα τῆς τῶν 
͵ ἀροτριώντων ἡμιόνων κινήσεως παλιστρό- 

- ΄ - -“ ͵ φου, τοσοῦτον ὑπερενίκα ἀεθλεύων τῷ ὃδρό- 
μῳ τῶν ἄλλων ὁ καλούμενος Κλυτόνηος, 

͵ ὟΣ ὦ ᾿ -» ᾿ νφ. 
φέρων τὸ Ὄνομώ ἐκ τοῦ κλυτὸν καὶ ἔνδοξον 

εἶναι κατὰ τὰς νῆας. σύνθετον γὰρ τὸ 
» Ε -“» . Ν ΤΕ. Ν - ὄνομα ἐκ τοῦ κλυτὸς ὁ ἔνδοξος καὶ τοῦ 

-“ “Ὕ“Ἅ Ἀ ναῦς. σύνθετα δὲ τούτῳ τῷ τρόπῳ καὶ 
-" ᾽ - 

τὰ τῶν πρότερον ὁμοιότροπα ὀνόματα τῶν 

ἀπαριθμηθέντων ἀνωτέρω τοῖς ῥηθεῖσιν 

τ Νοβοῖο απᾶρ πποπάοβιιβ εἰς δοοοηΐϊυβ ἰοχίπτμν οἴϊαπι Ηομμοεὶ μἷς οἵ ΒΌρΡΓα ν΄. 2. ἴὰ 
ἰδ Ρ] αν τνὶβ δα  Ἰουϊιι5 οἱ ΔΩ ΙἸΒϑὶ πλὶβ οὐ (Θομεοοσὶ ὀχοθρία) τϑοθη ἰβδιηχὶβ ἰῆν- 
τ, Θνι5 Δοσοηταϑ αἰγοθίααο ἴῃ ἰοχῖι Ρα]. ΒΌΤΤΜ. 

442 



900 ΟΔΥΣΣΕΙΑΣ Θ. τ127----τ47. 118. ΨἼΠΙ. 

τῇ δ᾽ αὖτ᾽ Εὐρύαλος ἀπεκαίΐνυτο πάντως ἀρίστους" 

ὥλματι δ᾽ ᾿Αμφίαλος πάντων προφερέστερος ἥεν" 

δίσκῳ ᾿ αὖ πάντων προφερέστατος εν ᾿Ελατρεύς" 

πὺξ δ᾽ αὖ Λαοδάμας, ἀγαθὸς παῖς ᾿Αλκινόοιο. 130. 
αὐτὰρ ἐπειδὴ πάντες ἐτέρφθησων φρέν᾽ ἀέβλοις, 

τοῖς ὥρω Λωοδάώμως μετέφη παῖς ᾿Αλκινόοιο" 

Δεῦτε, φίλοι, τὸν ζεέῖνον ἐρώμεθω, εἴ τιν᾽ ἀέθλων 
οἶδέ τε καὶ δεδάηκε" φυήν γε μὲν οὐ κακός ἐστι, 

μηρούς τε, κνήμας τε, καὶ ἄμφω χεῖρως ὕπερθεν, 138. 

αὐχένω τε στιβαρον, μέγα τε σθένος" οὐδέ τι ἡβης 

δεύεται, ἀλλὰ ποκοισι συνέῤῥηκται πολέεσσιν᾽ 

οὐ γὰρ ἐγωγέ τί ̓φηβὰ κακώτερον ἄλλο θαλάσσης, 

ἄνδρα τε συγχεύαι, εἰ καὶ μώλωῳ καρτερὸς εἴη. 

Τὸν δ᾽ αὖτ᾽ Εὐρύαλος, ἀπωμείβετο,, φώνησεν τε᾿ 140. 

Λαοδώμωα, μάλα τοῦτο ἔπος κατὰ μοῖραν ἔειπες" ᾿Ὥ 

αὐτὸς νῦν προκάλεσσαι ἰὼν, καὶ πέφραδε μύθῳ. 

Αὐτὰρ ἐπεὶ τόγ᾽ ὥκουσ᾽ ἀγαθὸς ποὶς ᾿Αλκινόοιο, 

Στή ῥὶ ἐς μέσσον ἰὼν, καὶ Ὀδυσσήω προσέειπε" β 
Δεῦρ᾽ ἄγε καὶ σὺ, ξέϊνε πάτερ, πείρησωι ἀέθλων, 145 

εἴ τινώ που δεδάηκως" ἔοικε δέ σ᾽ ἴδμεν ἀέθλους" β 
οὐ μὲν γὰρ μεέϊζον κλέος ὠνέρος, ὀφρω κεν ἦσιν, ' 

128. προφερέστερος] προφερέστατος. Η. Ν. ὙΥ. 120. προφερέστατος] ποῖ, 

φέρτατος (ΕΧ Θῃ6 4. ο͵ 84. τιαη. ΡΟΒΒ.) Η. Ψ. 7. τ2ο. παῖς] πάϊς δ. 
132. τοῖς] τοῖς δ᾽, 564 δ᾽ αἴᾶϑιιη Η. 1423. εἴ τιν ἤν τιῦ . 1Ὁ. ἀέθλων]. 

ἄεθλον Ἡ. 10. ῥοῖδε. 130. τε συγχεῦαι] γε συγχέαι Ν'. 141. βέπος. 

ἔξειπες. 142. προκάλεσσαι] προκάλεσσάι, ΗΥἊΣ 44. στῆ] βηὉ: προσ- 
ἔέξειπε. 146. ἔξοικε δὲ Είδμεν. 147. οὐ μὲν γὰρ] οὐ μὲν γάρ τὶ ΘΧ Θπηθ6ηά. Η. 
οὐ γάρτιν. 

' 

ὋὉμηρείοις ἔπεσιν. Ὁ, 127. ᾿Απεκαίνυτο] Οὐ γάρ σ᾽ οὔτι" ξεῖνε δαήμονι φωτὶ ἐΐσκω 
Ἐνίκα, καταχρηστικῶς. Ἐ!. Ω. 1332. ἴΑθλων (159.). Θ. 142. Οὔτε ᾿Αρί- 
Τὸν ξεῖνον ἐρώμεθα, εἴ τιν ἀέθλων οἶδε] σταρχος οὔτε ᾿Αριστοφάνης οὔτε Ζηνόδο- 

Απειρὸν ᾧετο τὸν Οδυσσέα ἄθλων, δῆλον τὸς ἐπίστανται ' τοῦτον τὸν στίχον, 
κἀκ τῶν Ἐὐρυάλου. τοιαύτην γὰρ ἐχόντων Ἐ 81]. εἰν, 5. Δεῦρ᾽ ἄγε] ᾿Αμφότερα, 
τὴν ὑπόληψιν περὶ αὐτοῦ πάντων τῶν κελευτικά. δυϊρ. 147: Ἦ:σιν)] Ὑπ- 

Φαιάκων καὶ Ἑὐρύαλος εὐθάρσησεν εἰπεῖν, ἄρχοι. καὶ τὸ σιν ἐπέκτασις. Ὁ. Β.. 

5 1ὴ (οχί. δᾶ. οὐδὲ, αιοα πΉ 11 αυΐάθπι ἀδίουμ5 νἹἀείαγ, ΒΌΤΤΥΤΜ. 
61, 6. ἀβποβδειπί. ΡΟΒΒ. 
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Ν εὐ 7 «“ νΝ . ε,ν 

ἡ ὅτι ποσσίν τε ῥέξζει καὶ χερσὶν εῆσιν. 
Ψ, ἐδ μ αι, ὦ ἣν ἥ εν 

ἀλλ᾽ ἄγε πείρησαι, σκέθωσον δ᾽ ἀπὸ κήδεα θυμοῦ 
δι. Α 5 3, ᾽ ΨΆ »" 7 37 

σοὶ δ᾽ ὁδὸς οὐκ ἔτι δηρὸν ἀπέσσετωι, ἀλλά τοι ἤδη 150 
»" » ων φ. Δ, ε -Ὁ νηυς τε κατείρυστωι, καὶ ἐπαρτέες εἰσὶν ετωώτροι. 

ἣγ ὦ ᾿. ν΄ 7 Ε 7 ὲ Τὸν δ ἀπωμειβόμενος προσέφη πολύμητις ᾿Οδυσσ εύς 
ΙΩ κ᾿ ΄ Λαωοδάμα, τί με ταῦτω κελεύετε κερτομίέοντες : 

““ 7 Ν Ἂ»ἭἬ} Ξ᾿, ἃς Ν Ψ "7, θ κήδεα, μοι καὶ μωώλλον ενι φρεσὶν, ἥπερ «εῦλοι, 
ὃς πρὶν μὲν μάλω πόλλ᾽ ἔπαθον, καὶ πόλλ᾽ ἐμόγησα᾽ 155 
γὺν δὲ μεθ᾽ ὑμετέρη ἀγορῇ νόστοιο χατίζων 
ἥμαι, λισσόμενος βασιλήσ ΤΕ, πάντω τε δῆμον. 

. Τὸν δ᾽ αὖτ᾽ Εὐρύαλος ἀπαμείβετο, νείκεσέ τ᾿ ἄντην" 
οὐ γώρ σ᾽ οὐδὲ, ξεῖνε, δαήμονι φωτὶ ἐΐσκω 

“ Ἂς, » Ζ΄ ὑΔ 1 ἄθλων, οἷά τε πολλὰ μετ᾽ ἀνθρώποισι σπέλοντωι 16ο 
ὠλλὼ τῷ, ὅς θ᾽ ἅμω νηὶ πολυκληϊδιὶ θαμίζων, 
ἀρχὸς γαυτάων, οἵτε πρηκτήρες ἔωσι, 
φόρτου τε μνήμων, καὶ ἐπίσκοπος ἤσιν ὁδωίων, 
κερδέων θ᾽ ὡρπωλέων" οὐδ᾽ ἀθλητῆρι ξοικάς. 

148. ῥέξει] ῥέζει Η. ῥέξη Ν. 
150. Γεΐσκω. 

164. Ρέβοικας. 

Οὐκ ἔστι μεῖζον κλέος ἀνέρος ὅσος ἐστί. 
Θ. 151. Ἐπαρτέες] ᾿Απηρτισμένοι, 
εὐτρεπισμένοι, εὐτρεπεῖς, ἕτοιμοι, ἐπηρ- 
τισμένοι. Β.. ΕἸ. 154. Τί με ταῦτα 
κελεύετε] Ὡς δὴ μείνας παρ᾿ αὐτοῖς 
ἡμέρας δύο καὶ τὰς προσηγορίας αὐτῶν 
ἐπίσταται. ᾿Απὸ ἑνικοῦ δὲ εἰς πληθυν- 
τικὸν μετέβη πάλιν τὸ ποικίλον τῆς ποι- 
ἡτικῆς ἐνδεικνύμενος. ὁ δὲ νοῦς, τί κε- 
λεύετέ με ταῦτα. Ἐ. τόι. Γρ. θάμα. 
Ηδι]. τό. Οἵτε πρηκτῆρες ἔασι] 
Ἔμπειροι τῶν φορτίων ἢ τοῦ μισθοῦ 
ἀπαιτηταί. Ἐ. 163. Φόρτου τε μνή- 
μὼν καὶ ἐπίσκοπος) Αρα ὁ μεμνημένος 
πόσου ἐστὶν ἕκαστον ἄξιον, ὃν γραμ- 
ματέα καλοῦσιν, εἰκός. οὐ γὰρ αὐτὸν 
δεσπότην τῶν φορτίων φησὶν, ἀλλ᾽ 
ὥσπέρ τινὰ τῶν φορτίων φροντίζοντα 
καὶ τῶν πλεόντων. Τοῦτο δέ τινες 
σημειοῦνται πρὸς τὸ ἀγνοεῖν γράμματα 
τοὺς ἥρωας. τῇ γὰρ μνήμῃ φασὶ τὰ 
ἐγκείμενα κατέχειν διὰ τὸ ἀπείρως ἔχειν 

10. ἑξῆσιν. 

163. ἐπίσκοπος] ἐπίστροφος ἈΡοΙ]οηῖι5 ἰη ν. ΡΟΒ. 

1 50. οὐκ ἔτι] οὐκέτι ὟὟΥ. 

γραμμάτων. ὅθεν καὶ τοὺς Φοίνικας 
ἐμπόρους ὑπὸ τῆς χρείας αὐτῆς ἐπὶ τὴν 
τῶν γραμμάτων εὕρεσιν ἐλθεῖν. ἡ δὲ 
χρῆσις παρὰ τοῖς παλαιοῖς (ἴῃ 8110 
5600]. Ὀτονὶοῦ ἴῃ Εἰ. πολλοῖς) ἔχει, 
τὸν γραμματέα καὶ τὸν ἐπιμελητὴν μνή- 
μονα καλεῖσθαι. ᾿Αριστοφάνης δὲ ἀντὶ 
τοῦ ἐπίσκοπος, ἐπίστροφος, σημειοῦται. 
Ε΄. ᾿Επιμελόμενος (ΡᾺ]. ἐποψόμενος) 
τῶν φορτίων ἢ μνημονεύων ἕκαστον πέσου 
ἦν ἄξιον. νυ]ρ. Ῥὰ]. Ἐπίσκοπος ἦσιν} 
Προναύκληρος ὑπάρχοι. ἘΙ. Ἔφορος ἢ 
φύλαξ. Ψι]ρ. ΓΡ. εἶσι καὶ εἰσέρχη. 
Ηδὺ]. [Ι͂η Ῥα]. διΐθιη. ἰὼ Οὐἤ 5 
ἴθχῖι εἶσιν Θογγθοζιπη ἴῃ ἦσιν, ΞΙρΓα 
ΒΟΥ ρτι) εἰσἔρχη (56. οὐαὶ Βρίτῖτα 
ΒΈΡΟΥ βθουηάα 5.}]08.)}. Ὁδαίων] 
Φορτίων ἐφοδίων, ἢ τῶν πρὸς ὁδοιπόρον 
ἐπιτηδείων. Ε΄. Ω. Ὁδαίω»] Ἠΐων. 
Βᾶγηθβ. 6 Μ8, Ὁδαίων] Γρ. ἑταίρων." 
Ῥαᾳ]. τόᾳ. Κερδέων θ᾽ ἁρπαλέων] Ὦ- 
φελειῶν. ἃ (ΕἸ. ὡς, ῬᾺ]. ὧν) ἄν τις 
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ἡ" ιν ἢ Δ Χ ᾽ 

τὸν δ ἄρ ὑπόδρα ἰδὼν προσέφη πολύμητις Οδυσσεύς" τός 

ξᾷν,, οὐ κωλὸν ἔειπες" ἀτασθάλωῳ ἀνδρὶ ἔοικας. 
οὕτως οὐ πάντεσσι θεοὶ χωρίεντω διδοῦσιν 
3 Ψ Ὑ Ν ““5.,ἈΝΧ ΄ δας Ὁ ͵7ὔ 

ἀνδράσιν, οὔτε φυήν, ουὐτ ὧρ φρένας, ουτ ὠγορήτυν. 
» 

ἄλλος μὲν γάρ τ᾽ εἰ 
᾽ ὦ δ᾽ ΒΝ, 

δὸς ἀκιδνότερος πέλει ὠνῆρ, 

ἀλλὰ θεὸς μορφὴν ἔπεσι στέφει" οἱ δέ τ᾽ ἐς αὐτὸν 170 
3 7 ᾿ ς ΟΞ "πὶ 3 7 

τερπόμενοι λεύσσουσιν᾽ ὁ δ' ὠὡσφώλεως ὠὡγορεύει 
δον Ἂς. Ν ΄ » ΄ 

αἰδοὶ μειλιχίη, μετὰ δὲ πρέπει ὠγρομένοισιν" 
᾽ σα αν. θὲ ἃ ἣ 
ἐρχόμενον δ᾽ ἀνὰ ἄστυ, θεὸν ὡς, εἰσορόωσιν" 
27 ᾽ ΟΡ ΜΕΤ Χ 3 Ζ 3 ᾿ 

ἄλλος δ᾽ αὖ εἶδος μεν ὠὡλίγκιος ἀβθανάτοισιν᾽ 
3 πο νυ τ 7, Ῥ ΄ ἄν 

ὠὡλλ᾽ οὐ οἱ χώρις ὠμφιπεριστεῴφετῶι ἐπέεσσιν. 

165. Ειδών. 

ξεῖδος. 170. βέπεσι. 

10. οἵ 1706. ξεῖδος. 
10. ἔοι. ξεπέεσσιν. 

᾽ Ν 

ἁὡρπάσειε δι ἡδονήν. Ψα]ρ. ὸ. Ρα]. ἢ 
τῶν ἀδίκων. Ἐ;. τό6. Ἐεῖν οὐ καλὸν 
, 7 γ Ὁ 

ἔειπες Ἔθος ἐστὶν Ὁμηρικὸν ἐκ τῶν λό- 

γων χαρακτηρίζεσθαι καὶ τὸν τρόπον τοῦ 
7) ὼ 5 -Ὁ 

ἐντυγχάνοντος. καὶ ἐν ἄλλοις περὶ τοῦ 
Τηλεμάχου, Αἵματος εἰς ἀγαθοῖο φίλον 

, Φὰ, 5 ,ὕ δἷ 6 ᾿ 57) 
τέκος οἵ ἀγορεύεις (δ΄. 611.}" οἰόμενος 

τὸν εὐγενὴ καὶ πεπαιδευμένον ἀναγκαίως 
ὁμιλεῖν. Πρίαμος δὲ παντὶ λέγει". 

Ὀδυσσεὺς δὲ, οὐ γὰρ διεβεβαιώσατο τὸ 

ἀτάσθαλον αὐτὸν εἶναι, ἀλλ᾽ ἐοικέναι 

φησὶ τούτῳ διὰ τὸ ἀντειπεῖν καὶ εἰρη- 
κέναι. Ὁ. τόγ. Οὕτως οὐ πάντεσσι 

7 ,ὔ 
θεοί  ἴΑκρως ἐντρέπει ἀξιόπιστον ποιού- 

“μένος τὸν ὀνειδισμόν. αὐτῷ τούτῳ λυπεῖ 
“ Ζ ΕἸ 7 ΒΩ - - 

τῷ φάσκειν ἀσύμῳωνον ἔχειν τῇ μορφῇ 

τὸν τρόπον. ὦ. 168. ΑΓΟΡΗΣΤΗΝ. 
διάλεκτον, δημηγορίαν. δ αἷσ. τόύο. 
᾿Ακιδνότερος] ᾿Ασθενὴς, ἀπρεπής. οἱονεὶ 

Ἀ Ν Ν ,ὕ 3». 5 7 Ἃ . παρὰ τὸ μὴ μίαν δι’ ἀσθένειαν. ἢ παρὰ 
τὸ αἰκίζω ἀκιδνὸν κατὰ ἀποβολὴν τοῦ ι, 

. “-. ΕΣ τὸ οἱονεὶ ἠκισ μένον καὶ εὐτελές. ἢ παρὰ 
Ἁ -“ 3 ΓΥῚ Χ Ν νζ τὸ κινῶ ἀκιδνὲν τὸ μὴ κινούμενον. Ω), 

Δύσμορος, παρὰ τὸ αἰκίζω τὸ αἰσχύνω. 

π Ἐ᾿, ὁμιλεῖν, πρεπόντως δὲ πάντα λέγειν. 

τ66. ἔειπες} ἔειπας Η. Υ. 
178. Γᾶστν,  ῶς, 

175. ἀμφιπεριστέφεται] ἀμφιπεριστρέφεται Η. 

178 

10. ἔξειπες. βέξοικας. τ. γὰρ 
174. αὖ] αὖτ᾽ Η.Υ. 

Ἐ. Παρὰ τὸ αἰκίζω ἀκιδνὸς γίνεται, 
ἄν, Ν ἣ 5 “ 5 Ν ἀφ᾽ οὗ καὶ συγκριτικὸν, ἀκιδνότερος, ἐστὶν 
ἀσθενέστερος ἢ προπετέστερος, ἢ ἀμφό- 
τερον.  αἰρ. 170. ᾿Αλλὰ θεὸς μορφήν] 
Δαιμονίως ἀφαιρεῖται τὸ φρόνημα τῶν 
ἐπὶ εὐμορφίᾳ μεγωλοφρονούντων. τῆς γὰρ 

- 7 ,ὔ ΙΕ Ν ᾿ 

μορφῆς στέφανον φησιν εἶναι τὸν λόγον. 
Εὶ , θ δὲ Ν Ν εζ.ο 5 ἕ ἡδό ἰσόμεθα δὲ καὶ τὴν ἑξῆς ἐργασίαν, ἡδό- 

Αὐτῶν ε΄ Χ ἐ Ν Ε -“ , 
μενοι αὐτὸν ὁρῶσαι" διὰ τὴν ἐκ τῶν λθ- 

7 “ . 7 “ἷ ᾿ 
γῶν πειθώ. ὥστε ὕπερ ἐδόκει ἴδιον εἶναι 

τοῦ κάλλους, τοὺς ὁρῶντας ἀφραίνειν (80. 

εὐφραίνειν), τοῦτο τοῖς λόγῳ κεκοσμιή- 
7 

μένοις Ὅμηρος ἀποδίδωσιν. . ᾿Αλλῳῷ 
Ν -Ὁ 5 Ζ ᾿, ὦ δὰ δὰ Ὁ“ ὑ 

μὲν καλῶς ἀγορεύειν καὶ ὁμιλεῖν, τῷ δὲ 
Ν ΕΝ Ν ., 7ὔ “ 

μορφὴν ἔχοντι μὴ καλὴν στέφει λόγοις, 
“7 ᾿ 
ἥτοι σεμνύνει. Ω. 
Λεύσοντες, ὅ ἐστι βλέποντες". Ψυΐρ. ' 
172. Μετὰ δὲ πρέπει ἀγρομένοισιν} 

τ“ ,ὕ Σύμῳφωνον τῷ προκειμένῳ, τερπόμενοι λεύ- 
σουσιν. ὃ δὲ λέγει οὖν ἱκανὸν ἐν πᾶσιν 

ὕὔ ' ἐμπρέπει. ὦ. 175. ᾿Αλλ᾽ οὔ οἱ χάρις] 
7 -“ 

Ὅ ἐστιν, οὐδέν σοι ὄφελος τοῦ τοιούτου 
-“ τ; 

κάλλους, ἐπεὶ εἰς ὀνειδισμὸν χωρεῖ. οἷον 

ἐστι καὶ τὸ ἐν ᾿Ιλιάδι (γ΄. 39.), Δύσ- 

ΒΌΤΤΜ. 
Χ Θογ, ὁρῶσιν, δα νοὐθα Ποτημουῖοα χερπόμενοι λεύσσουσιν. ΒΟΤΊΜ. 
Υ Αἢ ἴπ 1115 ἔαϊῦ, τέρπονται λεύσροντες) ΒΌΟΤΈΜ. 

17}: Λεύσσουσιν] : 

Ἱ 

Ι 

᾿ 

ἢ 

' 
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ὡς καὶ σοὶ εἶδος μὲν ἀριπρεπὲς, οὐδέ κεν ἄλλως 
οὐδὲ θεὶς τεύξειε" νόον δ᾽ ἀποφώλιός ἐσσι. 
ὥρινάς μοι θυμὸν ἐν στήθεσσι φίλοισιν, μῷ 
εἰπὼν οὐ κωτῶὼ κόσμον" ἐγὼ δ᾽ οὐ νηϊς ἀέθλων, 

» 5 “Ὁ ν᾿ 3,8 ὡς σύ γε μυθεῖαι, ἀλλ᾽ ἐν πρωτοίσιν οἷω 180 
ἔμμεναι, ὄφρ᾽ ἥβη τε πεποίθεω, χερσί τ᾽ ἐμῆσι" 
γὺν δ᾽ ἔχομωι κωκότητι καὶ ἄλγεσι: πολλὰ γὰρ ἔτλην, 
ἀνδρῶν τε πτολέμους, ὠλεγεινά, τε κύματα πείρων. 
ἀλλὼ καὶ ὡς, κακὰ πολλὼ σταθῶν, πειρήσομ᾽ ἀέθλων" 
θυμοδωκὴς γὰρ μῦθος" ἐπώτρυνας δέ με εἰπών. 

ω 
ιὃς 

ς Ν 3...» ΑΥἉ 7) 5 4 Ψ ͵ Η ρω, καὶ αὐτῷ φάρει ἀναΐζως λάβε δίσκον 

179. 185. Γειπών. 
μοι μῦθος Ν. 

παρι εἶδος ἄριστε. ἫἪ δὲ διάνοια οὐδ᾽ 
ἄν θεὸς βουλόμενος κατασκευάσαι. Β. 
Ἐ. Ο. Περιστρέφεται) Παρακολουθεῖ, 

7] πάρεστιν. Ν α]ρ. 170. Οὐδέ κεν ἄλλως] 
Εἰ θεὸς θελήσαι καλὸν ποιῆσαι τοιοῦτον 
οἷος εἶ σύ, ψυ]ρ. 177. Νόον δ᾽ ἀπο- 
φώλιος ἐσσί] ΕΠ θεὸς θελήσειε καλὸν 
ποιῆσαι, οὐκ ἄλλως κατασκευάσειεν ἀλ- 
λὰ σοὶ ὅμοιον. Τὸ δὲ ὅλον τοιοῦτόν φη- 
σιν ὡραῖος μὲν εἶ λίαν καὶ ὅσον πρὸς 
εἰ , ᾿..Ὰ. 7 “ νεν-ν εἶδος ἄξιος ἐπὶ μέσου ἵστασθαι καὶ ὁρᾶσ - 

»" ἣ « Ὰ Ὰ -ω θαι. ἴσως δὲ (807. ὅσον δὲ) πρὸς νοῦν 
ἧ οω Μ . καὶ τὰς ἐκ νοῦ χάριτας, ἥτοι τοὺς λόγους, 

ἀπὸ τοῦ φωτὸς καὶ τοῦ μέσου ἀφίστασο. 
ἀποφαύλιος καὶ ἀποφώλιος, ἀνάξιος τοῦ 
ἐν μέσῳ καθῆσθαι ὁμάδῳ ἀνδρῶν. ἐκ γὰρ 

Ὁ 7 ἊΝ “ωψῳ ᾿ ΓΦ, ; ε ἢ τοῦ φάος καὶ τοῦ ὅλον καὶ τοῦ οἷος ὁ μό- 
νος καὶ τὴς ἀπὸ προθέσεως τῆς σημαινού- 

Ἢ . ε ᾽, , σῆς τὸ ἃ στερητικὸν ἡ λέξις συνετέθη. 
Ν Ψ ͵ὔ » ͵ ε Ν » καὶ ἐστι κυρίως ἀποφώλιος ὃ κὴ ἄξιος 

συναριθμεῖσθαι ἀνδρῶν ὁλότητι ἐν φωτὶ, 
"» ".»Ψ» μ ἤγουν ἐν καιρῷ ἔργων ἢ λόγων δεομένῳ. 
Φωλεοὺς λέγουσι τὰ παιδευτήρια. ὃ γοῦν 
ΨΥ -“ ᾽ ἈΝ 7 , Μὴ φοιτῶν εἰς τὰ παιδευτήρια λέγεται 
ἀποφώλιος. Ε;. 178. "Ὠρινάς μοι θυμόν] 

ἄλθο. ΒΙΤΤΜ. 

183. ἀλεγεινά] ἀλγεινώ ,. 

᾿ Ὁ Ἰμορίταν πος ΒΟΒΟΙ αι οἰϊδπι ἴῃ γ ποις δα ΤΙ τ΄, ἀθογὶ Βσαηοῖς, ἴῃ Ιμοχ. ϑόοΡἘ. ν. ἤ. ὁ Τογρηψγεϊ δολοϊλὲς 4.5. κὰ δαπάσπι Ἰσσοῦ. ἰοβταη ἸΠπὰ Ηἶο ρόπο ψφαοπίδιῃ διιθηἀδίας οἱ ΡἸδηΐιβ ἰὼ ΜραΪο]. οαϊταπι δβῖ: νατῖο- τὴ διιΐθηλ ηρίϊ αὶ δαὶ οϑί Δαποίαθο, ἴῃ σογεἶβ δὲ Ἰονίθιιβ ἱδοῖτο αποά νου πὶ οβὶ 

18ς. γὰρ μῦθος] γάρ 

Ὅ ἐστιν, ἐτάραξάς μου τὴν ψυχήν. Β. 
182. Νῦν δ᾽ ἔχομαι κακότητι] Εἰκότως 
παραιτεῖται προβαλλόμενος τὴν κακοπά- 
θείαν τοῦ σώματος. οὕτως γὰρ ἂν αὐτῷ 
συνέβαινε κατορθώσαντι μὲν θαυμάζεσ- 
θαι, ἀποτυγχάνοντι δὲ συγγνώμην αἰτεῖν, 
ὦ. 183. Πείρων οὐκ ἔστιν ἀπὸ τοῦ 
περῶ πλεονασμῷ τοῦ ι. οἷδε γὰρ καὶ τὸ, 
Πείρα (80. πεῖρε) κέλευθον (β΄. 434.) 
Ω. ι86. Ἦ ῥα] " Τὸ ἢ ὅτι μὲν ταὐτὸ 
σημαίνει τῷ ἔφη δισυλλάβῳ καὶ τῷ φῆ 
διγραμμάτῳ ῥήματι παρ᾽ “Ομήρῳ δῆλον. 
καὶ δοκεῖ γεγενῆσθαι, τὸ ἦ ἀπὸ τοῦ ἢ 
κατ᾽ ἀφαίρεσιν τοῦ φ. Τίς δὲ ἡ διαφορὰ 
τοῦ ἦ πρὸς τὸ φῆ ζητοῦσιν. διαφέρειν δὲ 
φαίνεται ὅτι τὸ μὲν ἢ ἐπὶ προειρημένοις 
λόγοις λέγεται (νι. ἐπιλέγεται Ὀ6η6), 
ὡς ἐνταῦθα, καὶ ἐν τούτοις, Ἦ καὶ κυανέ- 
σιν ἐπ᾽ ὀφρύσι νεῦσε ἹΚρονίων (δ α΄. 
528.) Ἦ καὶ ἐπ᾽ ἀργυρέῃ κώπῃ σχέθε 
χεῖρα βαρεῖαν (1]. α΄. 210.). προειπόν- 
τὸς γὰρ τοῦ Διὸς καὶ τοῦ ᾿Αχιλλέως ταῦ- 
τὰ ὃ ποιητὴς λέγει. καὶ δι᾽ ἀμφοτέρων 
ὅλων τῶν ποιήσεων οὕτως αὐτῷ μόνον ὑπο- 
τάττει (ϑ0Γ. ὑποτάττεται. ὕρη. οὕτως 

533: 80 (δ Θχίγθιηἶβ 65 αυδράϑηι 
ἴΙη- 
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͵ ,7ὔ ψ » 3 

μείζονα καὶ πάχετον, στι(βωρώτερον οὐκ ὀλίγον περ, 
ἿΝ ες ᾽ 7 Ε] ν᾽ 

ἢ οἰῶ Φαίηκες ἐδίσκεον ὡλλήλοισι. 

187. περ] τε ἢ 

3 Ν Ν , ε ΄ὔ ΝΣ Ν ἈΝ 

αὐτὸ καὶ μόνον ὑποτάττεται τὸ ἡ). τὸ δὲ 

φῆ καὶ ἔφη καὶ προτάσσεται τῶν ῥηθη- 

σομένων λόγων καὶ τούτοις ὑποτάσσεται. 

καὶ μία ( 6ῃ. τηᾶ]6 κ. οὐ μ.) μὲν αὕ- 
κ -“ - ἌΡ Ο, ὦ Ν ὙΦ ΠΣ. 

τή διαφορὰ τοῦ φῇ καὶ ἐφὴ πρὸς τὸ ἡ. 

δευτέρα δὲ αὕτη. τὸ μὲν γὰρ ἡ καθ' ἕνα 

σχηματισμὸν ἐκφέρεται καὶ σημαΐνει 

ῥῆμα, τὸ εἶπεν, ὁριστικὸν ἑνικὸν ἀορίστου 

χρόνου δηλωτικὸν ὑπάρχον τρίτου προσ- 

ὦώπου, τὸ δὲ φῆ κλίσιν (ὕ θη. κλίνεται) 

εἰς ἅπαντας τοὺς χρόνους καὶ τοὺς (νϑη. 

καὶ εἰς ἅπαντας) ἀριθμοὺς, καὶ τὰ πρόσ- 

ὠὡπα καὶ τὰ γένη (ϑῃ. κ. πρ- Κ- γ:- 

β'η8. ἃ.ΓΟ 115) λαμβάνεται, καὶ τρέ- 

πεται καθάπερ τῶν ἄλλων ῥημάτων τὰ 

παραπλήσια. Παρὰ δὲ τοῖς ᾿Αττικοῖς 
"ὔ ͵ὔ ἐτυ Ν 

ἐστι τι μονοσύλλαβον βῆμα καὶ μονο- 

γράμματον, ἢ; σημαίνει δὲ δύο. τὸ μέν 
5. Ἃ “ 3.6 τῇ “ ) 

τι ταὐτὸ τῷ παρ᾽ “Ομηρφῳ. ΧΡ στα γὰρ 
[ 

- » 

αὐτῷ παραπλησίως ἀντὶ τοῦ ἐφη κατὰ 

τοῦ τρίτου προσώπου. τὸ δέ τι ταὐτὸν τῷ 
ε ὦ ΕῚ ὰ .- 5 ε ΕῚ ΄ - 

ὑπῆρχον ὅ, Ὁ ποιεῖ ἤν, ὁπερ ἐπιπολάζει νῦν. 

τῶν δὲ ̓ Αττικῶν οἱ μὲν ἀρχαῖοι μονογράμ.- 

μωτον αὐτὸ προεφέροντο, οἱ δὲ νεώτεροι 

σὺν τῷ ν καθάπερ τῶν πρεσβυτέρων τινές. 
-“ τ “ ͵ ε Ν . "᾿ « 

χρῆται δὲ τούτῳ ὁ ποιητὴς πότε (Ε. ὅτε) 
᾿ ᾿ , - ΄ὔ -Ὁ 8. ἂ, Ν 

μὲν εἰς δύο συλλάβας διαιρῶν αὐτὸ καὶ 
“ -“ 

δύο γράμματα βραχέα, οἷον ἐπὶ τοῦ Νέ- 
Ὁ Ὁ “ “ 

στορος, Ἐΐ τότε κοῦρος ἔα, νῦν αὖτέ με 

γῆρας ἱκάνει (1]. δ΄. 321.). καὶ, Τοῖος 
7 

ἔ᾽ ἐν πολέμῳ, ἔργον δέ μοι οὐ φίλον ἔσκεν, 

Οὐδὲ οἰκωφελίη “ (Οἀ. ξ΄. 222.}" τοῦτο 
᾿, 

(Ψβη. τούτων, 5.1. ποτὲ δὲ) τὸ πρότερον 
Ν 

ἐκτείνων γράμμα εἰς τὸ συγγενές τὸ ἡ, 

α θα τὸ δέ σι σ. τ. ὗ. ἀοβδα πῇ Ἰὴ δ εη. 

Ἰροῖΐΐουθ. ΒΟΤΊΜ, 

ς Μη. τοῖος ἔα ἐν---οἴ ἦεν ΡΓῸ ἔσκεν, ΟΠ Ε515 οὐδὲ οἶκ. 
ΒυΤΤΜ. »- ΄ ΄ 

ἀ ἘΠ, κινῶν νέας ἀμφιελίσσας. 

ὁ Ἐ,, τοῖτα κ. τ. καταδύσεως σ. δ ῃ. κ-. «. δ. σαὐσὸ, οἴ πιοὸχ κατὰ τὴν ἑτέραν μόνον." 

ΒΟΌΤΤΜ. 
ΓΈ, προτέρου. 

φερεστέρο. ΒΌΤΊΜ. 
ἙἘ. ΒΘΡ. 1. Ρ.. 228. ς. 

{701 ΒΟΚΙΚου ἅπὴς οαϊά 

ΒΌΤΊΤΜ. | 
] 

ν Ψ6η. πιαίῖ]ο, εἴποτε νῦν α. μι. γι. ἐ- ἴῃ ααΐθαβ ἰλιηθη εἰ πότε ῬΓῸ νᾶιτῖα ροϑβϑὶῦ ΠΆΡΘΟΥΣ, 

Ιφποία ἰουτηὰ προφερτέρον, οἴ τηθίγαπι ΠῸπ 1) ΔΙ ΘΠ 5 δὲ [ΟΥΤη85 πρός 
ΠῚ 

188, ἐδίσκεον] ἐδίσκευον Η, 

οἷον, ᾿Αλλ᾽ ὅτε δὴ σχεδὸν ἦα κιὼν νεὸς ἀμ.- 
φιελίσσης ἃ (μ΄. 368.). ἐν γὰρ τούτοις 
ταὐτόν τι λέγει τῷ ἤμην. τὸ δὲ μονοσύλ- 
λαβὸν οὐχ, εὑρίσκομεν παρ᾽ αὐτῷ κατὰ 
τῆς δυνάμεως ταύτης “5, ἀλλὰ κατὰ τῆς 

ἑτέρας μόνης. τῶν δὲ ᾿Αττικῶν ἐστι παρὰ 
Κρατίνῳ ἐν Πυτίνῃ, γυνὴ δ᾽ ἐκείνου πρό- 
τερον ἦν (80. ἢ), νῦν δ᾽ οὐκέτι. καὶ 
παρὰ Σοφοκλεῖ ἐν τῇ Νιόβη, ἢ (Εἰ. πο 
4ιοαια ἦν) γὰρ φίλη ἐγὼ τῶνδε τοῦ 
προφερτέρου ἧ, καὶ ἐν Οἰδίποδ, ΚΚολωνῷ 
(ϑοἴ. Τυράννῳ,1123.), Ἦν (50Γ. ἢ) δοῦ- 
λος οὐκ ὠνητὸς ἀλλ᾽ οἴκοι τραφείς (  8η. 

οἰκοτραφής). καὶ παρὰ Πλάτωνι τῷ φι- 
λοσόφῳ 8, οὐ μὴν γὰρ ἐγὼ ἔτι ἐν δυνάμῳ 
ἦν που ῥαδίως ( 6ῃ. οὐ γὰρ ἐγὼ ἐν δυ- 
γάμει ἦν του ῥᾳδίως). Ἐ.. Καὶ αὐτῷ 
φάρει] Καὶ σὺν αὐτῷ τῷ φάρει ἀναΐξας 
ἔλαβε τὸν δίσκον. διὰ τὸ τοὺς ἄλλους 
ἀπεκδύεσθαι ὃ ἐφόρουν ἐπάνω ἱμάτιόν 
φησι, καὶ αὐτῷ φάρει, δεικνύων τὸ ἀἂν- 
δρεῖον αὐτοῦ. Β. Σὺν τῷ ἱματίῳ, ὡς 
εἶχεν.  αϊρ. Τὰ μὲν ἄλλα ἀθλήματα 
ἄλλοι ἐτύγχανον ἠγωνισμένοι. καλῶς δὲ 

Ξ- τς - ὡς 

ϑδ τν Ὁ 

ΟΒΒΟΝΝΝ 

απ Ὁ" Σ 

Ὗ τ ᾿ 
ὃ ποιητὴς τούτου (807. τὸ τοῦ) δίσκου 

“" 7 
εἶ 

τελευταῖον ἀπέλ:πεν, ἵνα ἐπὶ τούτου τὴν 
νψ κο Ν, 4 , 

ἐπιστήμην δείξηται, ἐφ᾽ οὗ οὐδὲ ἐν πρόσ- 
ὡπὸν ὠρισμένην (516) ἔχει τὴν ἔχθραν. 
καὶ (ἀ6]. νιά. καὶ) ὥσπερ πάλη καὶ, 
πυγμή. εἰκὸς γὰρ ἣν ἐξ ἐκείνων τῶν ἀγω- 

͵7 ΓΝ “Ὁ ΠῚ Ὁ“ ᾿ 
νισμάτων ἢ πλῆξαι ἢ πληγῆναι. Ω. 

187. Πάχετον)] Κατὰ συγκοπὴν τοῦ 

παχύτερον καὶ μετάθεσιν μικρώτερον 

(519). Ε. Οὗ Εν. Μ. 188. Ἢ 

ΒΌΤΤΜ. 
" 

ἘΠῚῊὴΉΡ 

} μὲν νὰρ ἐγὼ ἔτι ἐν δυνάμει ἦν τοῦ ῥαδίως: πορεύεσθα; σρὸϑ σὸ ἄσασυ εἰ μὲν γὰρ ἐγὼ ἔτι ἐν δυνώμει ἦν τοῦ ῥᾳδίως σίορευε ρὸφ ὁ ( 

ἦ, α Μ85. παπᾶ ἀμθῖο : οἵ 5ῖο νοϊαἱῇ ἢἰο ΒΟ ΟΠ] αβί68. ΒΟυΤΊΜ. 



118. ΠΠΙ. 

", 
ἐΨ 

102. ὑπαὶ] ὑπὸ Η. 

ΗΟ νυ. 104. βεικυΐα" βέπος. 
᾿εφώνεε] μετεφωνεὶ Υ͂. 

ἵν Φαίηκες] Ἤπερ ἐν ᾧ (Ω. Παρὸ) οἱ 
αἴἰακες. διασαφητικὸς ὃ ἢ Β. ΘΟ. 
80. Τόν ῥ ῥα περιστρέψας] Ὅτι ὃ δίσκος 

κ μέσου σχοῖνον εἶχον. Ἐ;. ἍΜ Ὸ]ρ. 190. 
ϑόμβησεν δὲ λίθος] Ὃ δίσκος λίθος ἦν. 
αὶ ᾿Ερατοσθένης ἐ ἐν ᾿θλυμπιακοῖς ἢ ἑ ἱστο- 

ἵν τὸν μὲν σόλον λέγει σίδηρον (ϑογ. 
Ιδηροῦν) ἢ ἢ ξύλινον ἢ ἢ χαλκοῦν τετρημιένον 
«τὰ τὸ μέσον καὶ ἔχοντα καλώδιον ἐξ- 

ἔνον οὗ ἐχόμενοι βάλλουσιν οἱ ἀγωνι- 
νοι. Οὕτω καὶ ἐπὶ Πατρόκλῳ κέ- 

ῥηται. διό φησι, Αὐτὰρ Πηλείδης θῆκε 

ὅλον Ὃν πρὶν μὲν ἑίπτασκε (1. ψ.. 
)26.). ὅθεν κατωμάδιον αὐτὸν λέγεσ- 

Ὅσσα δὲ δίσκου οὖρα κατωμαδίοιο 
ὄλινται (Ι. Ψ. 431.). διὰ τοῦτο καὶ 
ὃν ἔφη, τόν ῥα περιστρέψας. ἘΒ; ΘΟ, 

ὃ δὲ ἑξῆς, ἤχησεν ὁ λίθος πρὸς τῇ γῇ» 
ς τοὺς Φαίακας καταπτῆξαι. δύναται 

καὶ ἔνευσαν πρὸς τὴν γῆν, ὅπερ οἱ ἐν 
ταπλήξει ποιοῦσιν. Β. Ω. Μιυΐο. 

δηΐδα 40. 

ΠΌΣ 1. 

ΟΔΥΣΣΕΙ͂ΑΣ Θ. 

10. σήματα] βήματα Ν. 

198. τόνγ᾽] τόδ Η. 

905 180----202. 

ὄν ῥα περιστρέν ως ἢ ἤΚε στιβαρῆς ἀπὸ χειρός" 
ὀμβησεν δὲ λίθος" κατὰ δ᾽ ἔπτηξαν ποτὶ γαΐη 

αίηκες δολιχήρετμοι, νωυσίκλυτοι ἄνδρες, 

λᾶος ὑπαὶ ῥιπης᾽ ὁ δ ὑπέρπτωτο σήματα πάντων, 

ῥίμφα θέων ἀπὸ Χειρός᾽ ἔληκε δὲ τέρματ᾽ ᾿Αθήνη, 

ἀνδρὶ δέμας εἰκυϊω" ἔπος τ᾽ ἔφατ᾽, ἔκ τ᾽ ὀνόμιαιζε: 
Καί κ᾽ ὠλαός τοι; ξέϊνε, διακρίνειε τὸ τὸ σῆμα 

ἀμφαφόων' ἐπεὶ οὔτι μεμιγμένον ἐστὶν ὁμίλῳ, 
ἀλλὼ πολὺ πρώτον' σὺ δὲ θάρσει τόνδε γ᾽ ἀεθλον' 

Φαιήκων τόνγ᾽ ἵξετωι, οὐδ᾽ ὑπερήσει. 
Ἃς φάτο᾽ γήθησεν δὲ πολύτλας δὲ ιος᾿ Ὀδυσσεὺς, 

χαίρων οὕνεχ᾽ ἑταῖρον ἐνηέω λεῦσσ᾽ ἐν ἀγῶνι" 

ἡ τότε κουφότερον μετεφώνεε Φαιήκεσσι" 
Τοῦτον γῦν ἀφίκεσθε, νέοι" τάχα δ᾽ ὕστερον ἄλλον 

[90 

195 

200 

10. πάντων] πάντα 

90. δῖῥος. 201. με- 

191. Δολιχήρετμοι] Μακραῖς κώπαις 

χρώμενοι. ἢ ὧν ἡ κωπηλασία νεανικὴ καὶ 
μέχρι ποταμοῦ ([. ποῤῥωτάτου) διατείς- 
νουσα. Ἐ. Ὁ, 102. Σήματα] Σημεῖα. 

Τινὲς δὲ, βήματα. αἱρ. 105. Διακρι- 
νέειν] Διαχωρίσειν.  ]ρ’. οα. δηΐ, αιοά 
γϑοΐβ νἱάθίυνγ ἰὼ τοοθηΐϊί. θιηθπά. 
-νείε -σειεν. 107. Σὺ δὲ θάρσει τόνδε γ᾽ 
ἄεθλον] Θάρσει ἐπὶ τῷ ἄθλῳ. ἡ δὲ σύν- 
ταξις ᾿Αττική. Θ. 20οο. Χαΐρων οὕνεχ᾽ 
ἑταῖρον] Ὅστις ἦν ἡ ̓ Αθηνᾶ ὁμοιωθεῖσά 

τινι τῶν φίλων ᾽Οδυσσέως, ὡς πολλάκις 

φαίνεται ἥκουσα εἰς βοήθειαν. Β. 201. 
Κουφότερον ᾿Αλαζονικώτερον, θρασύτερον, 
κομπηρότερον, ἐπηρμένον, παῤῥησιαστικώ- 
τερὸν, θαῤῥῶν τῷ φίλῳ καὶ τῇ νίκῃ. Β.. Εἰ. 
Ω. Ἐχ Ψυΐ]ρ.. Δ(146 εὐθυμότερον. 202. 
Τοῦτον νῦν ἀφίκεσθε) Τὸν τόπον κατα- 
λάβετε. ἢ ἀντὶ τούτου δὴ τοῦ δίσκου πρῶ- 
τὸν ἀφικέσθω τις. ἘΠ. Τὸν τόπον ἢ τὸν 
λίθον. δ αρ. Τούτου πείραν ἐπιλάβετε. 

ἈΝ Βουϊθοπάππι νἰάοίαγ ἐν ᾿Ολυμεσιονίκαις : νὰ. Αἴἄρθῃ. 4. Ρ. 154. ἃ. Ὠῖορ. Πυδογί, 8. σα. 
εἶ 8666. Ἀπ ΘΠ ΥΟΪ ἱστορεῖ γ6] λέγει ΒΟΥ  ἈΟιατη οί, 

ἱ βογ, νἱὰ, ἢ ἀνεὶ τοῦ, τοῦδε τοῦ δίσκον σ΄. ἰφικίσθω τις. 

ἈΥ 

ΒΟΌΤΥΜ. 
ΒΟΤΊΥΜ. 
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“ ὮΝ “Ἢ ».᾿ ἣν 4) »" 
ἤσειν ή ιὰ να δρόμοις οἰομῶι, ἡ ετι μώσσον. 

τῶν δ᾽ ἄλλων, ὅτινώ κραδίη θυμός τε κελεύει, 

δεὺρ᾽ ἄγε πειρηθήτω, ἐ ἐπεί μ ἐχολώσατε λίην, 205 

ἥ πὺξ, ἤξ πάλη, ἢ καὶ ποσὶν, οὔτι μεγαίρω, 

πάντων Φαιήκων, πλήν Υ αὐτοῦ Λαοδάμαντος" 

ξεῖνος γάρ δὴ δὲ ἐστί" τίς ἂν φιλέοντι μάχοιτο; 

ἄφρων δὴ κεῖνός γε καὶ οὐτιδωνὸς πέλει ἀνὴρ, 

ὅστις ξεινοδόκῳ ἔριδω προφέρητωι ἀέθλων, 2108 

δήμῳ ε εν ἀλλοδαπῷ" ἕο τ᾿ αὐτοῦ πάντα κολούει. 

τῶν δ᾽ ἄλλων οὔπερ τίν ἀνωίνομωι, οὐδ᾽ ἀθερίζω, 

ἀλλ᾽ ἐθέλω ἴδμεν καὶ πειρηθήμενωι ὦ φντήν" 

πάντα γὰρ οὐ κωκός εἰμι! μετ᾽ ἀνδρώσιν, ὅ ὅσσοι ἀεθλοι. 

εὖ μεν τόξον οἶδα εὕξοον ἀμφαφάασθαι: , 218. 

πρῶτός κ᾽ ἄνδρα βάλοιμι, ὀϊστεύσας εν ὁμίλῳ 
ὠνδρῶ ων δυσμενέων εἰ καὶ μάλω πολλοὶ ἑτωτροι 

ἄγχι! πωρασταϊεν, καὶ τοζαζοίατο φωτῶν. 

οἷος δὴ με Φιλοκτήτης ἀπεκαίνυτο τόζω, 

204. ὅτινα ὅντινα Η. 

ἀαὰ ΔΎΟ Η 10. Γέο. 

“ ΕΝ " Νω 
Ῥα]. 204. Τῶν δ᾽ ἄλλων ὅτινα] Τὸ ὅτινα 

᾿ -“- Ν Ν - ποιητικὸν ὃν κεῖται μὲν ἀντὶ τοῦ ὅντινα. 
, Ἀ ΞΟΝ -Ὁ Ψ “ Ὁ γίνεται δὲ ἀπὸ τοῦ τινά πλεονασμῷ τοῦ 

,ὔ -ψφἷῳ μα τ Ν 
ο, καθ᾽ ὁμοιότητα τοῦ ὅτου, καὶ ὅτῳ, καὶ 

Ν - .“ Ν ΄ «ἡ ὅτοισιν ἀντὶ τοῦ οἵἱστισι καὶ ὅτέοισι, καὶ 
88,2: Ε] Ν -Ὁ «“ Νυ 5 οὟ ὅτινας ἀντὶ τοῦ οὕστινας, καὶ ὅτις ἀντὶ 

- 0 Ὁ ὧὟ 7 3 ἢ 
τοῦ ὁστις. οἱον᾿ Οτις σφέας εἰσωφίκηται 

Ν ἣν (ν΄. 4ο.). καὶ, Ἢδ᾽ ὅτις οὐκ ἀλέγει (π΄. 
Ἐν κα μϑῷ ΟΔΩΝ Ὁ ἢ 
κολούει) Τὰ ἑαυτοῦ πάντα σμικρύνει. Ἐὶ. 

Ψ, Λ Πάντα τὰ ἑαυτῷ συμφέροντα ἀφανίζει 

ο ΕῚ ΕῚ - ΄ὔ 
Εο τ᾽ αὐτοῦ πάντα 

καὶ ἐλαττοῖ. Ὁ, Ῥα]. Ψυϊ]ρ. κολοβοῖ 
καὶ ἀποκόπτει. ὦ. ΚΚωλύει, ἐμποδίζει. 
Ψυὶρ. φιθιβ Βάγηθβ. 6 Μ5. ρτῶ- 
χηϊ{|, Κατασείε. Οῇ Ηβυοῆ. 

212. Οὐδ᾽ ἀθερίζω] Ἤτοι ἀποπέμπομαι. 
ἀπὸ τῶν ἀνθερίκων τῶν ἀσταχύων εἴρη- 
ται. ὥσπερ γὰρ ἐκεῖνοι τοῦ γεννηθέντος 

ΚΊΩ Ηκδι]1. Ἰορϊίαγ : 
ἀσπορίξω. 

ψϑ- οὐδ᾽ εὐθερίξω : 

20". ΦΙ Ἵ τὴ. 
218. Ρίδμεν. 

ἴῃ ῬΆ]. ἀποδοκιμάξω: οἵ ἀποβάλλω γρ.: 
Οὐθ5 ἢ1} 581 ν᾽ ἀοῦμ σΟΠ ἢ οΥΐ. 

] 

10, Λαβοδάμαντος., 
215. βοῖδα. 

Ἷ 

σίτου ἐν τῷ ἀστάχυϊ ἐκτὸς ἐκφύονται καὶ 
προΐασι ποῤῥωτέρω, οὕτω πως καὶ ὃ πόῤῥω, 

τινὸς ἀφιστάμενος ἀθερίζεσθαι τοῦ τοιού- 
του λέγεται. Εἰ. Ὁ. ᾿Αποδοκιμάζω, ἀπο 
βάλλω. Ψυ]ρ." 213. ᾿Αλλ᾽ ἐθέλω ἴδμεν]. 
Τὸ ἴμεν ἐπὶ ἀπαρεμφάτου σπανίως. Β,.᾿ 
214. Πάντα γὰρ οὐ κακὸς εἶμι} Οὐ κα-᾿ 
κός εἶμι ἐν τοῖς ἄθλοις ἐ ἐκείνοις, ὅσοι ἄεθ-. 
λοί εἰσιν ἐν τοῖς ἀνθρώποις. ἢ ἢ οὕτως, παν-᾿ 

ταχοῦ γὰρ τῶν ἄθλων οὐ κακός εἶμι ὅσδι, 
ἄθλοι ὑ ὑπάρχουσιν ἐν ἀνθρώποις. Β. Εἰς 
πάντα γὰρ ἀδλα οὐ κακός εἰμι. ποῖα δὲ 
ἄθλα; ὅσσα ἐν τοῖς ἀνδράσιν. Σημειω-᾿ 
τέον δὲ ὅτι τῷ, ἄθλα, οὐδετέρῳ ἀρσενικὸν, 

ἐπήνεγκε τὸ ὅσσοι, πάλιν τὸ ποικίλον τῆς 
ποιητικῆς δεικνύων. Ὁ. 215. Ἐὖ μὲν τόξον 
οἴδα ἐὔξοον ἀμφαφάασθαι Μεταχειρί-, 
ζεσθαι. ροοικονομιεῖ τὴν μνηστηροκτο-, 

οἵ οὐδ᾽ 
ΒΟΤΊΤΜ. 



118. 11]. 

τω 

220. ᾿Αχαιοί. 

αν. Ὁ, 220. Δήμῳ ἐνὶ Τρώων] "Ἤδη 
" τῶν ἑξῆς ἐπέβαλε, τίνων ἐστὶ καὶ 
ποίας στρατείας μετεσχηκώς. εἰκότως 
ἦν ἔμελλεν ἐπίστασθαι (. ἐπιστῆσαι) 
τρὸς τὴν ἑαυτοῦ γνῶσιν τοὺς παρόντας. 
ῥαίνεται δὲ διὰ τούτων ὁ ποιητὴς εἰδὼς 
ἣν ἐκ τῆς Λήμνου ἀνακομιδὴν τοῦ Φι- 
ὠκτήτου. Ἐ, Ω. Τοξαζοίμεθα] Εὐ- 
τόχως τοξεύοιμεν. νυ. Ὁ. ,22. 
ἔὔτον ἔδοντες} Εἶπε τοῦτο διά τινα γένη 
ἵτινες οὐκ ἤσθιον σῖτον. διὸ καὶ ἀκριδο- 
γάγοι τινὲς καὶ ἰχθυοφάγοι ἐκαλοῦντο. 
ς καὶ τὸ Σκυθικὸν καὶ Μασσαγετικὸν 
ρεωφάγο, καλοῦνται. τινὲς γὰρ τῶν 
'κριδοφάγων ἰδόντες ἄρτον κόπρον εἶναι 
νόμιζον. Β, 223. ᾿Εριζέμεν οὐκ ἐθε- 
ἤσω] ᾿Αντὶ τοῦ, οὐ δυνήσομαι, ὡς τὸ, 
γὐδ᾽ ἔθελε προρέειν (1]. φ΄. 366.). Ο. 
24. Οὔθ' “Ηρακλῇ!] Ποιητικῶς ἐξέτεινε 

ι τοῦ Ἡρακλῆϊ, ὅτι εἰς μέρος λόγου 
ήγει καὶ κοινή ἐστιν". Ὁ. Συλληπτι- 

ἢ ἙΕρτορῖα σΟὨ ἔιιβῖο. 
δ᾽ ἀπόνητο Δωφτίνης" 

Ὁ Μῆττβ σαδ015 μδὸς νἱἀοίαν Ρογνου  ἶββο. 

ΟΔΥΣΣΕΙΑΣ Θ. 220----232. 

7 .« Ἵ δήμῳ ἔνι Τρώων, ὅτε τοξωζοίμιεθ᾽ ᾿Αχαιοί. 
᾿ Ἂ» δ᾽ ὕχλ 3 δ ἯἨἙΝ νΨἤ{ ᾿ τῶν ὁ ὠλλῶν ἐμὲ φήμι πολὺ σροφερεστεέρον εἰνω!, 
«“ "»"- ᾽ ΕἸ -»“-“ὦμν 5 ὅσσοι γὺν (βροτοί εἰσιν ἐπὶ χθονὶ σῖτον ἔδοντες" 

Ϊ 4 Ξ Ὰ ζ΄ 3 φ 3 3 ΄ ἀνδράσι δὲ προτεροισιν εἐριζέμεν ουκ ἐθελήσω, 
Ε 7.1] “,ο 5» ᾽ Ε] “Μ οὔθ Ἡρωκληϊ, οὔτ᾽ Ἑὐῤρύτῳ Οἰχωλιῆϊ, 
“ε - ᾽ ΙΝ δ᾽ ῥώ καὶ ἀθανάτοισιν ἐρίζεσκον περὶ τόξων" 

ῥὼ καὶ αἶψ ἔθανεν μέγως Ἐὔρυτος, οὐδ᾽ ἐπὶ γῆρας 
“ἤ ἥ 8 7 ᾿: ἄκετ ενὶ μεγώροισι' χολωσάμενος γὰρ ᾿Απόλλων 
Ι “ ἔκτανεν, οὕνεκά, μειν προκωλίζετο τοξάζεσθαι. 
ϑουρὶ δ᾽ ὠκοντίζω, ὅσον οὐκ ἄλλος τις ὀΐστῶω" 
Ϊ» 7 Ν ΄ Ἂ᾿ ᾿ φιο!σὶν δείδοικα σοσιν, μήτις με παρέλθη 
ἢ ΄ ΕἸ 2 ΄ Ἶ Ῥαιήκων'" λίην γὼρ ἀεικελίως ἐδωμάσθην 

ΕἸ -" 5 ᾽ ἘΝ “Ὁ εύμασιν ἐν πολλοῖς" ἐπεὶ οὐ κομιδὴ κατὰ νῆα 

230. παρέλθῃ] παρέλθη Η. 

9507 

220 

230 

231. ἀξεικελίως. 

κῶς. οὐ γὰρ “Ηρακλῆς ἤρισε περὶ τοξικήν 
τινι, ὃ δὲ Εὔρυτος ᾿Απόλλωνι ἤρισεν. ῬΑ]. 
ΕἸ, διὸ καὶ ταχέως ἀπέθανε πρὸ τοῦ δέ- 
οντος καιροῦ. Εἰ, Συλληπτικῶς ----- τινί. 
ἢ ἐπεὶ ἔτρωσε θεοὺς ὡς φησιν ὃ αὐτός" 
Τλῆ δ᾽ Ἥρη, ὅτε μιν κρατερὸς παῖς ᾿Αμ- 
φιτρύωνος Δεξιτερὸν κατὰ μάζον ὀϊστῷ 
τριγλώχινι Βεβλήκει (1]. ε΄. 392.). Ὁ 
δὲ Ἐξρυτος ᾿Απόλλωνι ἤρισεν, ὡς ἐν ᾿Ἰλιά- 
δι φησὶ, Οὔθ᾽ Ἑὐρύτῳ ᾧ περὶ τόξον ἐκη- 
βόλος οὐδ᾽ ἀπόνητοτι, Ο,, Οἰχαλιῆῃ 
Ἢ Οἰχαλία πόλις Θεσσαλίας. νυ ]ρ. ΩΦ: 
226. Τῷ ῥα καὶ αἵἶψ᾽ ἔθανεν] Διὸ τα- 
χέως ἀπέθανε πρὸ τοῦ δέοντος καιροῦ" Οὐ 
γὰρ ἵκετο γήραος οὐδέν (ο΄, 246.). ἢ 
μᾶλλον ὅτι ἤρισεν αἶψα ἀπέθανεν. Ο. 
230. Δέδοικα ποσὶν μήτις με] Ἔν οἷς 
πτοεῖται αὐτὸς ἡττηθῆναι φησὶν ἑαυτὸν 
εὐδοκιμεῖν. ἐν οἷς δὲ αὐτοὶ πτοοῦνται ὡς 
ἀδόκιμοι, αὐτόν φησι μὴ ὑπερέχειν ", Ἐ). 
232. Κύμασιν ἐν πολλοῖς] Εἰπὼν κύμα- 

1. 6. φιομΐαμι ΡΆΥΒ ΟΥ̓ΔΕΙΟΙΪΒ 60 ἰογπϊ παΐαγ, οἵ ΒΥ} 08 σΟΠΊ ἢἶβ οί. ΟἿ 81- Δ ΘΟΙΏΠΠ6 ΠῚ 5 Πα τὰ, εἷς αἰοαῖ ΒΟ ΠΟ] Αβίοβϑ ΠΟ ἈΡΡαγοῖ: ηἰδὶ ΟὉ 1ά ἴρβαπι αποὰ 
ὙΧ Φογμν ἢ ιν ΘᾺ : ἀδτν ΟἿ 5οηπΘ ἢ ἴθ ἢ γΟΟΆΙΘ πὶ πΟμηἶδὶ γΟΟΑ]Ι5 Ἰοησα, δ δ ΔΠΟΘΡΒ 
Ὁποῖα, 5. }] ΑἸ) Π) ΟΠ 6 ηὶ οὐ] οἰς ἀοοδηΐο ΗφρΒβεθβίϊοπο. 

ΨοΥβιβ οδῖ Αρο]]οιὶΐ, 1. 88. 
αὐτῷ γὰρ ἑκὼν ἀρίδηνε δοτῆρι. ΒΌΤΤΜ. 

Ετ υἱπια ααἱάσῃι 5ῖς β'ποὸ ἀαθὶο βαηδηᾶδ 

Ι τ εἰν’. 

ΒΌΤΤΜ. 
ἕ ΄ ε ’ 

Εὐρύτου, ᾧ πόρε τόξον 'Εκηβόλος;" 
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ἥεν ἐπηετανός" τῷ μοὶ φίλω γύϊα, λέλυνται. 

ἬΝ ἔφαθ" οἱ δ᾽ ὥρω πάντες ἀκὴν ἐγένοντο σιωπή" 
᾿Αλκίνοος δέ μὲν οἷος ἀμειβόμενος προσέειπε" 

Ξεῖν, ἐπεὶ οὐκ ἀχάριστα μεθ᾽ ἡμῖν ταῦτ᾽ ἀγορεύεις, 
ἀλλ᾽ ἐθέλεις ἀρετὴν σὴν φαινέμεν, ἢ τοι ὀπηδεῖ, β 

χωόμενος, ὅτι σ᾽ οὗτος ἀνὴρ ἐν ἀγῶνι παραστὰς 

γείκεσεν᾽ ὡς ὧν σὴν ἀρετὴν βροτὸς οὔτις ὄνοιτο, 

ὅστις ἐπίσταιτο ἧσι φρεσὶν ἄρτιοι βάξιν. 
ἀλλ᾽ ἄγε, γὺν ἐμέθεν ξυνίει ἐ ἔπος, ὄφρα καὶ ἄλλῳ 
εἴπης ἡρώων, ὅτε κεν σοὶς ἐν μεγάροισι 

δαινύ παρὰ σῇ τ᾽ ἀλόχῳ καὶ σόισι τέκεσσιν, , 

ἡμετέρης ἀρετῆς μεμνημένος, οἵω καὶ ἡμῖν 

Ζεὺς ἐπὶ ἔργων τίθησι διαμπερές εἐξέτι πατρῶν. 

οὐ γὰρ πυγμάχοι εἰμεν ἀμύμονες, οὐδὲ πωλαισταὶ, 

245 

ὠλλὰ ποσὶ κρωιπνῶς θέομεν, καὶ γηυσὶν ἄριστοι" 

αἰεὶ δ᾽ ἡμῖν δαίς τε φίλη, κιβθαρίς τε, χοροί τε, 

εἰπε. 22. προσέξε “πε. 

241. ἄλλῳ] ἄλλω Η. 10. βέπος. 

5 ,, Ν ,ὔ Ν Χ σιν ἠνοίξατο τὴν ναναγίαν. προσθεὶς δὲ 
τὸ, ἐπεὶ οὐ κομιδὴ κατὰ νῆα, τὴν τῆς 
θεοχολωσίας ἐκάλυψε βλάβην. ἘΣ. Ω. 
246. Ἐεῖν ἐπεὶ οὐκ ἀχάριστα] Τὸ ἑξῆς 
οὕτως, ἐπεὶ οὐκ ἀχάριστα μεθ᾽ ἡμῖν ταῦτ᾽ 
» ΕΝ Ν - Ἄν ,ὔ “ἤ 
ἀγορεύεις, ἄγε δὴ νῦν ἐμέθεν ξυνίει ἔπος. 
ἵν ἢ ὃ ἀλλὰ ἀντὶ τοῦ δή. Β. Ω. ᾿Α- 
χάριστα, ἄνευ χάριτος, ὃ ἐστι σκαΐως 

Ν τ . “ καὶ ἀηδῶς. οὐ γὰρ ἐπὶ λοιδορίᾳ τῶν παρ- 
, Ν - 

ὄντων, ἀλλ᾽ ἐπὶ αὐτοῦ συστάσει 5 τὸν 
“ ἡ Ἁ 

λόγον ἐποιεῖτο. ὅπερ καὶ ὃ ̓ Αλκίνους ποι- 

ήσει. Β. Ε. Ω. 240. ἘπισταίηΡ] 
Εἰδείη. Ψιΐρ. 241. ᾿Αλλ᾽ ἄγε νῦν 

ἐμέθεν] ᾿Αλλὰ νῦν ἐμοῦ, φησὶν ὁ ̓ Οδυσ- 
σεὺς (80. ὃ ̓ Αλκίνοος) ἄκουσον, ὅπως καὶ 
37]. -“ Ε΄. -“ν ὕἤ « " 

ἄλλῳ τῶν ἡρώων ἐμὸν ἔπος (118. εἴπης) 

ὅτε δαινύῃ καὶ εὐωχῇ, παρὰ τὰ σῖτα καὶ 
τὰς τροφὰς, ἐν τῇ σὴ ἀλόχῳ καὶ τοῖς 

αὑςπόν φησιν ὑπερέχειν : 

ΒΌΤΤΜ. 
ο Ψιά. ποί. δᾶ γ.24ι. ΒΟΤΊΤΜ. 
ΡΤία που π ΒοΠο]]ουιτ ο44. οἱ Μ 55. Βῖος οἵ δᾶ 1]. ξ΄, 92. 001 νά. Ηδγῃ. 

οἵ βευΐ ροΐοδῦ αὐ Θαάθπι 46 σδιιδιι ΟἹ τὰ βυδοῦία 5:1 τηθηδαθεῖ Βαγηθϑίιβ πηθίγὶ σδιδᾶ : 
Ὦξεο βουϊρίασα. ΒΟΊΤΤΜ. 

240. ἧσι φρεσὶν] φρεσὶν ἧσιν 10. ξῆσιν 
245. βέργα. ' 

παισὶ καὶ τοῖς γονεῦσι, μεμνημένος τότε 
ὅτε ταῦτα ποιεῖς εἰς τὴν σὴν ἀπελθὼν πᾶτ᾿ 
τρίδα καὶ τῆς ἡμῶν ἀρετῆς, οἵα καὶ ἡμῖν 
ὁ Ζεὺς ε ἔργα παρεσκεύασεν ἔχειν χρηστά. ̓ 
Ἐ. Ὁ. ἜὌφρα καὶ ἄλλῳ] Γρ. καὶ ἄλ- 
λοις. ΡᾺ]. 245. Ἔξετι πατρῶν] Διατί 

μὴ πάτρων ; αἱ γὰρ συγκοπαὶ ἀναβιβά- 
ζουσι τοὺς τόνους, ὁμόπατρος, ὕπατρος. 
ἀλλὰ λέγομεν, ὅτι χαρακτῆρι συνεξέδραμε 

τῇ (507. τῷ), χηνῶν, μηνῶν, πάτρες πᾶ- 
τρῶν. Ἐ!. Ω. 4246. Οὐ γὰρ πυγμάχοι] 
᾿Ἐλεγχθεὶς ἀρνεῖται. λοιπὸν (π|]ρ.. ΟΠ. 
λοιπὸν), ἴσως εἰς τὸ μὴ «ἀμρῥέμ τὸν 
᾽Οδυσσέα. Ῥαϊ. Ω. Νυΐρ. Ποικέλως 
δὲ συνέταξε. καὶ γὰρ τὸ εἰμὲν, ἐν τῷ 

τρίτῳ (ϑογ. ἐν τῷ, ἄριστοι) ἀπὸ κοινοῦ 
λαμβάνεται. Ω. 248. Αἰεὶ δ᾽ ἡμῖν 
δαίς τε φίλη) Τὸν εἰρηνικὸν βίον δηλοῖ 

242. βείπης. 

Ρτΐογα βἰο ἔουίαβεο :--- αὐτὸς, ἡστηθῆναί φησιν ἑαυτὸν τοῦ εὐδοκιμεῖν, 

(οπι- 



18. Υ1ΠΙ. 

10. ξείματα. 251. βοῖσι. 
257. λιγυρὴν] γλαφυρὴν Η. ὙΥ. 
θαννοβ. Μ. Ὁ. ρ. 253. 

διὰ τούτων τῶν Φαιάκων. ὦ. 2409. 
Εἵματα δ᾽ ἐξημοιβώ Παρεξηλλαγμένα, 
ἐξ ἀμοιβῆς φορούμενα, ἕν παρ᾽ ἕν ἀλλάσ- 
σοντες. Β. ΕΣ. Ω. .ἴλλλοτε ἄλλο ἀμει- 
βόμενα καὶ ἀλλασσόμενα. Ἄα]ρ. 250. 
᾿Βητάρμονες Παρὰ τὸ ἐν ἁρμονίᾳ βαί- 
γειν, ἤτοι ὀρχησταί. Β. ᾿ὈΟρχησταὶ, 
ἀπὸ τοῦ βαίνειν ἁρμοδίως. ΜΡ. 251. 
Παίσατε] Εὐτελῶς διὰ τὸ μέτρον, ᾿Αττι- 
κῶς δὲ ἀντὶ τοῦ παίξατε. . Ζ2ηνόδο- 

τος, παίσατον, εἶπεν, οὐ κακῶς. Ὁ. Ηα1]. 
Παίξατε] Γρ. παίσατε. Ἐ. Παίσατε] 
᾿πλήξατε ἃ ᾿Αττικῶς χορεύσατε. δ ]ο. 
253. ΟΡΧΗΣΤῪ (8ϊς δα. δηϊΐ.). ὁρ- 
χήσει. Δ αἱ]σ. 254. Φόρμιγγα λίγειαν] 
Λίγειαν λέγει τὴν φόρμιγγα ὅτι καὶ μία 
τῶν μουσῶν ᾿ Λίγεια καλεῖται. Β. 257. 
Γλαφυρήν] Κοίλην, διὰ τὸ γεγλύφθαι. 
Πα]σ. 258. Αἰσυμνῆται δὲ κριτοῇ Οἱ 
πρὸς ἡμῶν λεγόμενοι βραβευταὶ καὶ ἀγω- 
ἰνοθέται ἤτοι ἐπίσκοποι τοῦ ἀγῶνος. καὶ 

ΠΥ Ορχίο ἀὴὰ ΘΓ : 

ἧσες τόσον, κατὰ τὸ ἔσυμον αἰσιονεμῆται. 

ἐ Βᾶγη65. ἰδοϊίο δα ϊῖ ὑπηρέτουν. 

ΟΔΥΣΣΕΙΑΣ Θ. 

᾿ς 8 ΒαΓΠοβὶὰ5 τ ροϑιυῖῦ σαίΐξατε, ὨΪΒῚ] ἀπ ποΐδηβ Ὠἰδὶ π06 : 
τὰ ἰῃ ΡᾺ]. οἴϊα αι νοοὶ σταίσατε δαιρουξουρίαπι πλήξατε. 

γἱα. ἰη τα 50}0], μκ΄.39ς. ΒΟΤΤΜ. 
᾿ δ᾽ πλ Πὰ νυϊᾳ. οἱ Ῥᾳ]. οἵ ἴὴ ἢ} 5 αυϊάδια νου θὶ5 ἢος οἰϊδηι : 

ΒΟΤΤΜ. 
ΒΕΟΤΥΜ. 

240-ὨὃΘ ὁ ὁ. 909 

ἑϊματά τ᾽ ἐξημοιβὰ, λοετρώ τε θερμά, καὶ εὐνωί. 
ὁ ἰλλ᾽ ἄγε, Φαιήκων βητάρμονες, ὅ ὅσσοι ἄριστοι; 
παίσατε; ὥς “ἢ ὦ ξέϊνος ε εἐνίσπη οἷσι φίλοισιν, 

οἴκαδε νοστήσας, ὅσσον περιγινόμε᾽ ὥλλων 

γαυτιλίη, καὶ ποσσὶ, καὶ ὀρχηστύι, καὶ ἀοιδή. 

ΙΑ ἡμοδόκῳ δέ τις ̓ αἶψα κιὼν φόρμιγγα λιγέϊαν 

εμῳ Ἷ που κέϊτωι ἐν ἡμετέροισι δόμοισιν. 

ς ἔφατ᾽ ̓ Αλκίνοος θεοείκελος" 

. φόρμιγγω λιγυρὴν δόμου ἐ εκ βασιλῆος. 

. 250 

255 
ὥρτο δὲ κήρυξ 

ϑήμιοι, οἱ κατ᾽ ἀγώνως εὐπρήσσεσκον ἑκάστα, 
λείηνων δὲ χορὸν, κωλὸν δ᾽ εὔρυνων ἀγῶνω. 2όο 

η 
240. εἵματά τ᾽ ἐξημοιβὰ] εἵματα δ᾽ ἐξἀμοιβά. εἵματ᾽ ἐξ. ϑοΠο]. δά ν. το. Η. 

252. βοίκαδε. 256. θεοξείκελος. 
250. βέκαστα. ἅπαντα οοΥτρς Κιαά κἀ 

γίνεται ἀπὸ τοῦ αἴσιον, ἤτοι τὸ καθῆκον, 
ἔλλλως. 

Αἰσυμνῆται οἱ ἀρχήν τινα ἔχοντες. βα- 
σιλεῖς μὲν ἦσαν τῶν Φαιάκων ιβ΄, προσ- 

΄ - 5 ΄, 5 
νέμειν τοῖς ἀγωνιζομένοις ὅ. 

,ὕ » ὟΝ». ͵ὔ ε , » -» 

τάται δὲ ἀγώνων οἱ λεγόμενοι αἰσυμνὴ- 
7 Ν ς ἀν ὦ Ν ᾿ -“ ται θ΄. κριτοὶ δὲ ἐπίλεκτοι καὶ αἰσυμνῆ- 

ται δὲ λέγονται οἱ πρῶτοι κριταὶ καὶ ἀγω- 
, 3 -“ 

νοθέται οἵτινες τὸ αἴσιον ἤτοι τὸ κατὰ μοῖ- 
ραν καὶ καθῆκον τοῖς ἀγωνιζομένοις ἀπένε-- 
μον. Β. Ἐ;. Ω. 

Ν ᾿ 
Οἱ μὲν τὸ πάντες κατὰ παρολκήν φασι 

τ τ ΄, ,ὔ ΟῚ, 
γγεῶ πᾶντες ἀνέσταν] 

"“- ε .ς ἢ - Ἁ 7] ͵,ὔ 

κεῖσθαι, ὡς καὶ ἀλλαχοῦ τὸ, Δέκα πάντα 
τάλαντα (1. τ΄. 247.), καὶ τὸ, Οἱ δ᾽ ἐν- 
γέα πάντες ἀνέσταν (1]. Υ. ιόι. ). οἱ 
δὲ οὕτως, αἰσυμνῆται δὲ πάντες οἱ ἐγερ- 

λλλως. Αἰσυμνῆται 

οἱ κρείττονες γὰρ τῶν 
« ᾿᾿ ΚΕ. 7 ὅλων οὗτοι ἐτύγχανον. Εἰ. 250. Πρήσ- 

νυὶρ. 26ο. 
Λείῃναν δὲ χορόν] Τὸ χωρίον ἐν ᾧ ἔμελ- 
λον ὀρχεῖσθαι χορὸν ἐκάλεσεν, ὡς καὶ 

θέντες ἐννέα ἦσαν. 

δὲ ἐννέα πάντες. 

σεσκον] Ἔπραττον - 

““ Ττὰ ρῖῸ σλήξαςτε." (Οεἴε- 
ΒΟΤΊΥΤΜ. 

ε Ἁ » » ᾿ 

δὲ Τ7ὸ7ν αἰσιον ααονέίον- 
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κήρυξ δ᾽ ἐγγύθεν Ἴλθε φέρων φόρμιγγα λιγείων 
Δημοδόκῳ" ὁ δ᾽ ἔπειτα κί ἐς μέσον" ἀμφὶ δὲ κοῦροι 

πρωθηβαι ἰστῶντο, δωήμονες ὀρχηθμοῖο; 

πέπληγον δὲ χορὸν θέϊον ποσίν' αὐτὼρ Ὀδυσσεὺς 

μωρμαρυγῶς θηεῖτο ποδῶν, θαύμαςξε δὲ θυμῷ. 

Αὐτὰρ ὃ φορμίζων ἀνεβάλλετο κωλὸν ἀείδειν, 

ἀμφ᾽ Αρεως φιλότητος, εὐστεφάνου τ᾽ ᾿Αφροδίτης, 

267. ἤΑρεως] ἤΑρεος Υ. 

Ἃ 
Ἑὐρύχορον Λακεδαίμονα (ν΄. 414.). ἢ 
ὁμωνύμως ἐν ᾧ ἔμελλεν ὃ χορὸς ἐφ- 
΄ ε γυϑνς-. "» 5 Ν ᾿ , ίστασθαι ὡς καὶ ᾿Αθηναῖοι ἰχθὺν τὸν τό- 
πὸν ὕπου πιπράσκεται ὃ ἰχθὺς, καὶ μύρα 
καὶ κρόμμνα. Μένανδρος, ἀνάμεινόν με 
πρὸς τοὔλαιον ". Β΄. Εὐ, Τόπον οἶμαι διὰ 

χ -Ὁ Ν 7 Τὶ Εἴ 

τὸ σχῆμα. σφῳφαιρικὸν γάρ. ᾿ὰ. ἘΕὔρυον, 
ῬΑ]. ἴῃ τθχίι, δῦ βιιρτὰ ἐπλάτυνον, οἴ 
1η τηδῦο. ΓΡ. εὔρυναν. (Εὔρυνον οϑί 

ἴῃ τοχίι ὙΙΠη4ΟΌ. 5.) 265. Μαρμα- 
ρυγάς] ᾿Ἑλλάμψεις. ἐν γὰρ τῇ παραλ- 
λάξει τῶν ποδῶν κατὰ τὴν ὄρχησιν ἢ 

ἄλλην τινὰ τούτων κίνησιν ὥσπερ 
Ρ, 

᾽ -»"Ὁ - 

Τὰς συντόνους τῶν ποδῶν 

κατ᾽ 
στιλπνότης ἐξ 

Ω. Αλλως. 

κινήσεις. ἐν γὰρ ταῖς ὀξείαις τῶν ποδῶν 

κινήσεσιν ἀπόστιλψις ἢ λαμπηδών τις 
γίνεται. Β. Ω. Ῥα]. ΝΡ. 4266. ᾽Α»- 
εβάλλετο] ᾿Ανεκρούετο, προοιμιάζετο, Ω. 
ψυρ. 267. ᾿Αμφ᾽ ἴΑρεως φιλότητα 

(ϑἱς Ψυ]ρ. δα. δηΐ.}} Περὶ κοινωνίας 
ἤΑρεος καὶ ᾿Αφροδίτης μακρόθεν παιδεύει 
αὐτοὺς μὴ ἀσελγαίνειν, ὡς καὶ θεῶν διὰ 

᾿ σαῦτα ἀσχημονούντων. ῬΑ]. Ψ ]ρ. Οὐκ 

-“ ΄ 

αὐτῶν ἀποπέμπεται. 

"“ ͵ “ 

ἀτόπως ἐπὶ ἡδυπαθῶν ᾷδει ταῦτα ὁ κι- 

θαρῳδὸς, δι’ ὧν ἥδονται σωφρονίζων αὐὖ- 
Ν Ν 

τούς. δέσμιον γὰρ εἰσάγει τὸν μοιχὸν, 
καὶ τοὺς θεοὺς λέγοντας, οὐκ ἀρετᾷ κακὰ 

ἔργα. ὁ δὲ σπουδαῖος τί φησι: ᾿Αλλ’ 
»“ Ν ͵ Δ εἴ ,ὔ ΒΩ 

ἄγε δὴ μετάβηθι καὶ ἵππου κόσμον ἄει- 
σον (492. » ὡς δέον τὸν Δημόδοκον αὖ- 

τοῖς, μὴ μοιχείαν γενομένην ἐν θεοῖς ᾷδειν, 
ἀλλὰ πράξεις εἰς μὰ ἐύμ Ἷ καὶ ἔπαινον 

φερούσας. ἡ μὲν οὖν κατηγορία πρόδηλος 

265 

διότι περὶ θεῶν οὐκ ἔδει τοιαῦτα δεδηλω- 
κένωι. ἀλλ᾽ οὐχ “Ὃμήρου τὸ ἔγκλημα. 
ἄνωθεν γὰρ τοῖς ἀρχαιοτάτοις παραδέδο-: 
ται καὶ κατασκευάσμασι καὶ τελεταῖς 
ταῖς παλαιοτάταις καὶ “Ἑλληνικαῖς καὶ 

βαρβαρικαῖς. ὅτι δὲ Ὅμηρος οὐχ, ἥδεται 
τούτοις δῆλον ἐξ ὧν περιέθηκε τῇ ᾿Αθηνδῇ 
Ὡς ἀπόλοιτο καὶ ἄλλος ὅτις τοιαῦτά γε 
ῥέζο; (α΄. 47.). Ὅλως δὲ “Ὅμηρος οὐδὲ 
οἶδεν Ἥφαιστον Αφροδιτῇ συνοικεῖν (ΒΟΥ. 
σύνοικον), Χάριτι δὲ αὐτὸν συμβιοῦντα. 
Δημόδοκος δὲ τῇ ἰδίᾳ μυθοποιίᾳ. Ο.. 
᾿Εὐστεφάνου δ᾽ ᾿Αφροδίτης] Καλὴν στε- 
φάνην ἐχούσης. στεφάνη δὲ κόσμιος γυ- 

ναικεῖος. Ψ]ο., Διὰ τὸ στεφανοῦσθαι 
ἐν κάλλει, ἤτοι τὸ πρωτεῖον ἔχειν τῶν 
καλλίστων θεῶν. Β'. Γυναῖκα τοῦ Ἢ- 
φαίστου τὴν ᾿Αφροδίτην φασὶ καθ᾽ ὃν 

ὡς γὰρ 
Ν “΄ Ε 

χάριν φαμὲν ἔχειν τὰ τεχνικὰ ἔργω οὕ-- 

,ὔ -“ 

λόγον καὶ τῶν Χαρίτων μίαν. 

τως καὶ ᾿Αφροδίτην τινὰ αὐτοῖς ἐπι. .. 
“ ᾿ ζ 

χειν (ἐτιχεῖν χάριν 6η}. Μ1. ) λέγομεν. 
εἰ μὴ πρὸς παράστασιν τοῦ πολὺ τὸ πυ- 
ρῶδες εἶναι ἐν ταῖς πρὸς τὰς μίξεις ὁρμιαὶς 
πέπλασται τοῦτο" 

7 ᾽ν Ν ΕΝ ͵7 5 - δεκέναι) δὲ τὸν ᾿Αρην μοιχεύοντα αὐτοῦ 
τὴν γυναῖκα, ἐπειδὴ τῇ τοῦ πυρὸς δυνά- 

ε , Ψ»-: Ν ») μει ὃ σίδηρος καὶ ὃ χαλκὸς δαμάζεται. 
Ν -“ ΝΥ 

Τὸ δὲ τῆς μοιχείας πλάσμα παρίστησιν 
ε 3 ΄ Χ ΄ , Ν 
ὅτι οὐ πάνυ μὲν πέφυκε κατάλληλον τὸ 

΄ Ν 7, “»"Νε “ Ν μάχιμον καὶ βίαιον τῷ ἱλαρῷ καὶ μειλι- 
7ὔ 953 Χ Ν Χ Ν 9.,.Ὁ ,ὕ χίῳ οὐδὲ κατὰ τὸν φυσικὸν αὐτῷ νόμον 

ἐπιπλέκετωι, ἀντιποιούμιενον δέ πως τῆς 

δεδυκέναι (5οΥ, δε-. 

Ν - 

μίξεως αὐτοῦ καλὸν καὶ γενναῖον γέννημα, 

ἃ Ἐπι5ῖ. δὰ νι. 1. οὕσω δὲ καὶ Μένανδρος, ἀναμενῶ σε, φησὶ, πρὸς τοὔύλωιον, ΒΌΤΤΜ. 
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ς ᾿ς ἊΝ 7 3.ϑ ἃ ; ν᾿ ὡς τῶ πρώτ μίγησων ἐν Ηφαίστοιο δόμοισι 
." . ΄ ΒΨ »»" λάθρη" πολλὰ δ᾽ ἔδωκε, λέχος δ᾽ ἤσχυνε καὶ εὐνήν 

ΝΠ οὕ 

ὴν ἐξ ἀμφοῖν ἁρμονίαν ἀποτελεῖ. ΕἸ. 
Η ᾿Αφροδίτη εἰς πολλὰ λαμβάνεται, 
κετὰ πάντων γοῦν καὶ ἐπὶ κάλλους. 
μίγνυται δὲ τῷ Ἡφαίστῳ τῷ πυ- 

Ἅ »"» " ΝΖ Ὰ, " ὰ καὶ τῷ Ἄρει τῷ σιδήρῳ. τὰ γὰρ 
ω] 2, -Ὁ- ἐξ αὐτῶν γινόμενα ἔργα διὰ τῆς ᾿Αφρο- 

ἡτης ἤτοι τοῦ κάλλους ὡράϊσται. κατ- 
Ῥγάζεται ([.. κατείργασται) δὲ ὁ ἴΑ- 

" ε ᾿Ὁᾳὔ ΓΑΒ -“ ,ὔ ε Ἁ Ἰης ἤτοι ὃ σίδηρος ὑπὸ τοῦ πυρός. ὁ δὲ 
Ἰοσειδὼν ἤτοι τὸ ὕδωρ στομοῖ αὐτὸν, δη- 
ὑὐνότι τὸν σίδηρον, μετὰ τὴν ὑπὸ τοῦ 
υρὸς κατασκευὴν καὶ πεπυρακτωμένον 
πὸ τοῦ Ἡφαίστου κατασβώννυσι, τὸ 
ὑλογῶδες καταπαῦον. Ἐ. Τὰ Σικε- 
μκὰ δόγματα κατὰ τὴν (εἀ. Ηρτδοὶ, 
οΐΘ καὶ τὴν) ᾿Εμπεδόκλειον γνώμην 
ν δὺς ,ὔ “ » Ν ἱκὲν ἄπο τούτων βεβαιοῦν. ἈΛρην μὲν 
νομάζει (64, Η]. ὀνομάσας) τὸ νεῖκος 
ὴν δ᾽ ᾿Αφροδίτην φιλίαν. τούτους οὖν 
ἐστηκότας ἐν ἀρχῇ παρεισήγαγεν Ὅμη- 

Ὁ ᾽ 7 Νὰ Φ'Ὲ ὃς ἐκ τῆς πάλαι φιλονεικίας εἰς ἑμιόνοιων 
ίαν κιρναμένους. ὅθεν εὐλόγως ἐξ ἀμ- 
ἣν ἁρμονίαι γεγένηνται (εἀ. Η. “Αρ- 

ιονία γεγένηται), τοῦ παντὸς ἀσαλεύτως 
κατ᾽ ἐμμέλειαν ἁρμοσθέντος. γελᾷν 

᾽ ὲ Ν ,ὔ κὰὺ ᾽ Ν 7 πὶ τούτοις εἰκὸς ἦν καὶ συνήδεσθαι 
οὺς θεοὺς, ἅτε δὴ τῶν ἰδίων χωρίτων οὐκ 

Χ Ἡδυιηοπίδιη, δα τΐ ἸΧΟγομη. 
Σ ΒΟΒοΙ απ μος οχ Ηρυβο! ταὶς 

ποΐαρθο. ΒΕΌΓΎΜ. 

Θϑροη οί εἰρήνν., 

δ Ῥογβοιιβ οχ ΠΥ]. ““ Ξο πο αβίος 
Ἰφισιν). 
ἷς νοὶ δὰ 27.. ΒΌΤΤΜ. 

᾽ 3, τἀ}: .} Ηφαίστοιο ἄνωκτος" ἄφαρ δέ οἱ ἄγγελος ἦλθεν 
! ε ᾽ Ψ΄᾽ Ἦν 

Ηλιος, ὃ σφ᾽ ἐνόησε μιγωζομένους φιλότητι. 
Ι ᾽ ς Υ̓ οἷν »κ»ν 327 

Ηφαιστος δ᾽, ὡς οὖν θυμαλγέω μῦθον ἄκουσε, 

268. πρῶτα μίγησαν] πρῶτ᾽ ἐμίγησαν ΤΙ! Υ͂. 

Ὁ δδῃῖιβ μος αὐίηπθ νυ] σοῖο ἐσὶ φθοραῖς. 

270 

"»"» ᾿ς Ν 7 β ἱμὲν ες χωλκεώνώ, κωκὼ φρεσὶ βυσσοδομιεύων' 
᾽ 3 ΥΩ δ΄ 3 ᾿-ψ ἐν δ᾽ ἔθετ᾽ ἀκμοβέτῳ μέγαν ἄκμονα, κόπτε δὲ δεσμοὺς 

270. βάνακτος. βοι. 

ἐπιφοραῖς ὁ δισταμένων ἀλλ᾽ ἑμονοῖσαν 
εἰρήνην ἀγόντων. Ε΄. 268. Ὡς τὰ 
πρῶτα) Ἢ σύνταξις, ὡς τὰ πρῶτα μί- 
γησαν ἐν Ἡφαίστοιο ἄνακτος ἃ, ἄφαρ 
δέ οἱ ἄγγελος ἦλθεν, ἵν’ ἡ κατ᾽ ἐπανά- 
ληψιν. ὦ, 260. Πολλὰ δ᾽ ἔδωκε] Ὁ 
ἴΛρης μοιχάγρια δέδωκε πολλά. Β. 
271. Ἥλιος ὅ σφ᾽ ἐνόησε] Παιδευτικὸν 

τὰ Ἐς »Ἤ Φ “ "ὰ ἐν τῷ ὑντὶ; ὅτι (ἔ, τῷ, ὅτι ὅστις) ἂν τοὺς 
ΠΟ ᾿᾽ ε ΄ » ΄, ἄλλους λανθάνῃ ἁμαρτάνων τὸν πάντα 
ἐφορῶντα θεὸν οὐκ ἂν λάθοι. καίτοι Ὁ 
οὖν ὡς τὰ πρῶτα μίγγσαν. Ω. ᾿Ενταῦ- 
θα τρισυλλάβως λέγει τὸν θεόν. Νὰ ]ρ.. 
Ρὰ]. 272. Θυμαλγέα μῦθον] Ταῦτα 
πλάττει ὃ ποιητὴς διὰ τοὺς οὕτω φιλ- 
ἡδοῦντας ἀκούειν Φαίακας. εὑρὼν γὰρ 
τρυφῶντα πρόσωπα ἐν τῇ τῶν Φαιάκων 
γελᾷ καὶ αὐτὸς ἐνταῦθα εἰς ἀστεϊσμὸν 
ἐλθών. Β. 273. Κακὰ φρεσὶ βυσσο- 
δομεύων)] Ἔν τῷ βάθει τῶν φρενῶν αὐ- 
τοῦ κρύπτων. ἢ. Κατὰ βάθος τῆς δια- 
νοίας βουλευόμενος. βισσὸὺς λέγεται, ὃ 
βυθὸς καὶ δέμω τὸ κατασκευάζω. Ῥᾳὶ, 
274. Ἔν δ᾽ ἔθετ᾽ ἀκμοθέτῳ] Τῷ ὀρύγ- 
ματι ἐν ᾧ ὁ ἄκμων τίθεται. Ῥα]. Νυϊρ. 
Ἔν τῷ κορμῷ τὸν βαρὺν σίδηρον. Β. 
Εἰς τὸ χαλκοτυπεῖον. Οὐκ οἶδε δὲ ὁ 

ΒΌΤΤΜ. 
ΑΙΠΠΙος. Ἡομ. ο. 69. βιιπηρίαπι δβῖ, ἀπᾶὰρ ναγϊοΐαΐος 

Νδπι ἐσιφοραῖς ἰάθη οβὲ ηποά πολέμῳ, οἵ ϑοα πΌΠ]δηὶ ἢϊς πηθαϊοϊπλἢν ἰηνθηϊξ Βοῦπ.Ὸ πλαὶο αὐδοίης ἴῃ Ηὶς χα- τῶν---ὠἀ γόντων, ἀθ αἴ ἡποτῖταν ΗΘν Ὠἶιι5 (η ἘΡ δέ. ρυδοιηἶββα θα, βομον.). ΒΌΤΥΜ. 
νἹάοῖυν Ἰορῖδβο, Ἡφαίστοιο ἄνακτος (ργὸ Η. δό- Ἰάθιη γϑίδυξ, 50 }!0]. ΗΠ 41], βϑιμρὶ ον Ὸ, τὰ σρῶς᾽ ἐμίγησαν τ πἰπιϊΓα Ὑ6] 

Ὁ Ῥ᾿Ὸ καίτοι [οτΐδἷξβο ΒΟ θΘηππὶ καὶ οὗτο. ΒΌΤΥΜ. 



912 

ἀῤῥήκτους, ὠλύτους, ὄφρ᾽ ἔμπεδον αὖθι μένοιεν. 
΄ἣἿΝ 

ΟΔΥΣΣΕΙΑΣ Θ. 275---.-.-287. 118. ὙΠΠῚ. 

278 

αὐτὰρ ἐπειδὴ τεῦξε δόλον, κεχολωμένος "Αρει, 
ὋἭ ..,9.2. » 7] . ς 7 ΄ 9 94 

βη ῥ᾽ ἴμεν ες θάλωμον, ὅθι οἱ φίλω δέμνι ἔκειτο" 

ἀμφὶ δ᾽ ἄρ᾽ ἑρμῖσιν χέε δέσιματω κύκλῳ ὡπώντη" 

πολλὰ δὲ καὶ καθύπερθε μελαθρόφιν ἐξεκέχωυντο, 

ἠὔτ᾽ ἀράχνια λεπτῶ, τά γ᾽ οὐ κέ τις οὐδὲ ἴδοιτο “80 
“ ΝΛ »"" 7 Α ΨᾺ “ς 7 Ρ» 

οὐδὲ θεῶν μωκώρων περι γὰρ δολόεντα, τετυΐκτο. 

Ως 3 Ν Υ 7 Ν Ὁ" "Ὁ 

ὠύυτῶρ ἐπειδὴ πάντω δόλον σερι δέμνιω χευεν, 
32 »͵ ΝΜ ον ».. 7 

εἰσωτ᾽ μεν ἐς Δήμνον, ευκτιμενον πτολίεθρον, 

«ε ς "η δ 3 « τ 

ἥ οἱ γωιάων πολὺ φιλτάτη ἐστὶν ἁπασέων. 

οὐδ᾽ ἀλαοσκοπιὴν εἶχε χρυσήνιος "Αρήης “85 

ὡς ἴδεν “φωιστον κλυτοτέχνην νόσφι κιόντα" 
δρξ »» Ν φ {-α »ᾳ 

βη ὃ μένω! πρὸς δώμω περίικλυτου Ἡφαίστοιο, 

280. Εἰδοιτο. 

42.806. Εἴδεν. 
7 2: ἔοι. 

10. οι. 

᾿ τι (ἡ 5 ,ὔ ΜῊ Ἢ 

ποιητὴς τὸν “ἥφαιστον ἐργαζόμενον ἢ ἐν 

Λιπάρει (501. τῳ) τῆς Σικελίας τῶν Αἰ- 

ολίδων νήσων, ἢ ἐν Λήμνῳ, ἀλλ᾽ ἐν 

Ὀλύμπῳ. καὶ γὰρ καὶ τὴν ἀσπιδοποιίαν 

ἐκεῖ λέγει γεγενῆσθαι. ὦ. 478. ᾿Αμφὶ 
νν 5᾽Γ 5 ἃ - - ͵ὕ Ὁ - 

ἄρ᾽ ἑρμῖσιν χέε δέσματα)] Τοῖς κλι- 
, Σ τ ἡ». - 7 

γοποδίοις. ἑρμὶς ὃ τῆς κλίνης ποῦς. Χεε 

δὲ ἀντὶ τοῦ ἐπέχεεν, ἐπέβαλε. "Γὸ δὲ 

δέσματα ἀπὸ τοῦ δεσμοῦ, ὡς τὸ ὄνειρον 
Ν ΒΡ ΩΣ ΕἸ 3. ὧδ 

τὰ ὀνείρατα, κατ᾽ ἐπέκτασιν. Β. Ω. 
«Ἡ -Ὁ »" Ν Ὁ ΕΣ. “΄ 

Ἐρμῖσι] Τοῖς ποσὶ τῆς κλινῆς. ερμὰ 

(516) γὰρ ὥσπερ εἰσὶ τῆς κλίνης παρὰ τὸ 

ἐνείρεσθαι. Ψ ]ρ. Κραβατοποδίοις. ΕΗ. 

279. Πολλὰ δὲ καὶ καθύπερθε] Πολλὰ 

δὲ καὶ ἄνωθεν (Β. ἴη5. τοῦ μελάθρου, ὅ 
5 3 Ὁ εἰἱῷ νυ ΕἾ ελζω 5 

ἐστιν) ἐκ τῆς ὀροφῆς ἐξήρτηντο (Β.. ἀπ- 

εκρέμαντο) ἵνα δίκην παγίδος ἐμπέσοι 

αὐτοῖς. Β. ΕΙ. ΟΦ. Τὸ δὲ ἀλληγορικὸν 

ὅτι ὡπανταχοῦ ἐν τῷ κόσμῳ τὸ τοῦ 
ν  ν Ν -“ Ν Ν [2 

ἡλίου καὶ τοῦ πυρὸς θερμὸν διασκίδνωται. 

Ἐ. 9. 28ο. Ἠιύτ᾽ (516) ἀρώχνια---- 

282. ξείσατ᾽. 284. ἐστὶν] ἔσκεν . 

ἴδοιτο] Λύσις τοῦ ἀντιπίπτοντος. Ε. 

Δαιμονίως λύει τὸ δοκοῦν ἀπίθανον, πῶς 
ἐκ ἑώρων θεοὶ ὄντες τοὺς δεσμοὺς, ἐλάν- 

θανον δές. Ω. 284. Εἴσατ᾽ ἴμεν] Προσ- 
ἐποιήσατο, ὥρμησεν ἀπιέναι. Ω. 2852 

Ἐς Λῆμνον] Ἔδει γὰρ τὴν Λῆμνον ἐδατάδη 

οὖσαν ὑπὸ τοῦ Ἡφαίστου ποθεῖσθαι, ἅτε 

τῶν κατασκευαζομένων αὐτὴ (8061. αὐτῷ) 

διὰ πυρὸς καὶ ὕδατος ὀφειλόντων κατα- 

σκευάζεσθαι. ὦ. Πολὺ φιλτάτη ἐστὶν 

ἁπασέων] ᾿Εκεῖσε γὰρ ἀνίενται γηγενοῦς 

πυρὸς αὐτόματοι φλόγες ἃ. Β;. Ἔσκεν 

(81.0) πασέων] Γράφεται, ἔπλετο πᾶ- 

σέων. Ὁ. [Ιἄδιη 5οΠοΙ ΠιΠῚ, 564 51Π| β 

110 ἸΙοιμπιαΐῖθ, ἀδυΐς Ρα]. οὐ Ηᾶὰ 

ἰδ αιοά ἴῃ μος νἱἴοβα πασάων, 
484. ᾿Αλαοσκοπιήν)] Τύφλωσιν. Οὐδὲ 

εἶχε μάταιον σκοπὸν, ὅ ἐστιν, οὐκ ἔλαθε ' 

αὐτόν. Ἐ. Οὐ τυφλὴν εἶχε κατασικβῃ, 

πὴν, ἀλλ᾽ ὀξεῖαν δηλονότι. ὦ. Ματαία; 

κατάσκεψιν. Ῥα]. ρυσήνιος "Αρής) 

Ι 

ς ΑἸϊιᾶ βοβοϊζαμι αα ἃ. ν. νἱάϊς Οτίοπ ΤΒοΡθαπαβ αυἱ ἴῃ ν. ᾿Αράχνια 50ΥἸ8 0 : ἢ παρὸ 
΄ 

σὴν ἀραιότητα. 

ΒΌΤΊΤΜ. 
ἀραιὸν δὲ χσὸ λεστόν. οὕτως εὗρον ἐν Ὑσπομνήματι εἰς σὴν ᾿Οδύσσεϊαν 

ἃ φῃῃΐ νόθα Ηογδο 5. ΑἸ]6ρ. 26. αδἱ ργὸ γηγενοῦς Ἰορίτην ἐγγυγηγενοῦς, πρδ οὐ: 

(οτ65 ἐδοθυαηΐ ἐγγηγενοῦς. ΒΌΤΤΥΜ. 
᾿ 

ἐ ᾿ 



118. ΥΠΙΙ. 

201. βοι. βέπος. 
τες Η.’ 

Η γὰρ τοῦ θυμοῦ ἀποχὴ κρείττων καὶ 
ρυσοῦ. Ἐ, “88. ᾿Εὐστεφάνου Κυθε- 

ρείης] Γρ. ᾿Αφροδίτης. ῬᾺ]. Κυθερείης] 
Ἐπεὶ Κυθήροις προσηνέχθη. Κύθηρα δὲ 
νῆσος τῆς Λακωνικῆς. νυν, Κυθέρεια 
ἐτυμολογεῖται ἢ ἀπὸ τοῦ κύειν, ὃ δὴ συμ- 
βαίνει παρὰ τὴν συνουσίαν" τῆς ἐν τῷ 
θέρεσθαι κυρύσης" ἢ ἀπὸ τοῦ κεύθειν τὸν 
ἔρωτα. ἢ Κυθέρεια λέγεται, ἀπὸ Κυθε- 
εἴας χώρας. Β. Ε,. Κυθερεία λέγεται 
ηὐχ ὅτι προσέκρουσε κιθείροις (ϑ8ον. Κυ- 
γήροις)" ἀλλὰ Κυθέρεια τουτέστιν ἢ 
εὐθόμενον ἔχουσα ἐν ἑαυτῇ τὸν πάσης 
ἐρωτικῆς φιλίας ἐξηρτημένον ἱμάντα, οἷον 
ὃν ἔρωτα ὃν πᾶσι τοῖς νέοις ἐφίησι. διὰ 
ἃρ τοῦ κεστοῦ ταῦτα παρέπεται, "Ἔνθ᾽ 
γι μὲν φιλότης, ἐν δ᾽ ἵμερος, ἐν δ᾽ ὀαρισ- 
ὺς, Ἥτ᾽ ἔκλεψε νόον πύκα περ φρονεὸν- 
τῶν (1]. ξ΄, 216.). Καὶ“ διατί τὰ 
ρωτικὰ ἐν ἱμάντι φησὶ κατεστίχθαι ; 
ἄτυρος μὲν οὖν φησι, ἐπεὶ πληγῶν ἀξια 
ῥῬῶσιν οἱ ἐρῶντες. ᾿Απίων δὲ, ἐπεὶ δεσ- 
ἧς ἐοίκασι καὶ βρόχοις οἱ ἔρωτες 

Μράϊο]. πλαὶο ἐρῶντες) καὶ τὰ τῶν 
ρῥώντων (δη. τη8]6 ἐρώτων) πάθη. 

χ ΗρΙδηΐοο αὐἰογίαγ. 

ΤΥΔΌΟΏρΙη οἴο. 

πΌΣς 1. 

ΒΌΤΤΜ. 

ΟΔΥΣΣΕΙΑΣ Θ. 4288---294. 

202. λέκτρονδε] λέκτρῳ δε Η. 
204. ἀγριοφώνους] ἨθΘηΐ νοσαπὶ ἀκριτόφωνοι ΑΡΟΙ]ΟΠΐιι5 οἵ 

ΗΘ βυο ῖι5, αιιᾶ πὴ ̓Π ΟΥΡΓΘ Δ αγ βαρβαρόφωνοι. Ἀοἴεττ ΤΟΙ] δά Π. β΄. 867. 
ϑϑα νἱάβ δῃ ναγὶα Ἰθοῖίο 810 μυ}ι5 Ιοοὶ. ῬΟΉΈΒ. 

Οοἴογα Βἷο ργϊπλμμι πὶ ΓΆΠΟΥ ἀοοοαπηΐ. 
ἈΝ Οορίτανὶε Βοῦιο ἀθ οο χιοὰ ποδὶβ Μᾶτγο Νίρταμη. ϑοὰ νἱὰ, Ηεγοά. 6, 41. γ, 58. 
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ἰσιχωνόων φιλότητος εὐστεφάνου Κυθερείης. 
« Ἁ ΄ ᾽ ΄ 

ἡ δὲ νέον παρὼ πατρὸς ἐρισθενέος Κρονίωνος 
᾽ ᾿, δ  ΧΑΣ ᾽ ε ᾽ , Ὰ “, ἐρχομένη κατ᾽ ἄρ ἐξεθ . ὁ δ᾽ εἴσω δώματος ἤει, 
ἔν τ᾽ ἄρα οἱ φῦ χειρὶ, ἔπος τ᾽ ἐφατ᾽, ἔκ τ᾽ ὀνόμιζε" 

Δεῦρο, φίλη, λέκτρονδε τρωπείομεν εὐνηβέντε" 
οὐ γὰρ ἔθ᾽ Ἥφαιστος μεταδήμιος, ἀλλά που ἤδὴ 
οἴχετωι ἐς Λήμνον μετὼ Σίντιας ἀγριοφώνους. 

200 

10. εὐνηθέντε] εὐνηθέν- 

᾿Αρίσταρχος δὲ, ὅτι ἄχρι τοῦ δέρματος 
διικνεῖται, τὰ ἐρωτικὰ πάθη τήκοντα 
(θη. τίκτοντα) τοὺς ἐρῶντας καὶ ἀπο- 
ξύοντα διὰ τῆς στίψεως τὰ μέλη. Ο. 
200. Ἐρχομένη)] ϑιιρθυβουιρέιη) ἐλ- 
θοῦσα, οἴ δά τηδγρ. 
του. 

ν᾽ Ἂ -“ " ͵7 

Αντὶ τοῦ ἀορίσ- 

τὸ γὰρ ἐχόμενον ἐνεστῶτος καὶ 
παρατατικοῦ. Ῥα]. 201. Φῦ χειρί] 
᾿Αντὶ τοῦ προσεπέλασεν αὐτῇ, καὶ προσ- 
ἤγγισε τῇ χειρί. ἀπὸ τοῦ φύω. ΔΙ8. 
ΒΆΓηΘ8. 202. Δεῦρο γύναι] ΓΡ. φίλη. 
ῬᾺ]. 202. Εὐνηθέντες Κοιμηθέντες. 
ψυ]ρ. 294. Μετὰ Σώντιας ἀγριοφώ- 

Ν Ἀ ,ὔ Ν ͵ 

νους] Παρὰ τὸ σίνεσθαι καὶ βλάπτειν, 
Ν " Δ 0 "π΄ “ς, ᾿ς πειρατὰς Ὀντας. ἢ ὅτι δοκοῦσιν αὐτοὶ 

πρῶτον νενοηκέναι τὰ πρὸς πόλεμον ὅπλα. 
Ἐ. ΟΥ̓, 5080]. ψϑη. δὰ 1]. α΄. 594. 
0616 ΒΟ] θη ἀιιη} ἐπινενοηκέναι. "Δλ- 
λως. Σώτιες ἐκαλοῦντο οἱ Λήμνιοι, ὡς 
Ἑλλάνικος ἱστορεῖ ἐν τῷ περὶ Χίον κτί- 

Ἔκ τῆς 
Τενέδου ᾧχοντο εἰς τὸν Μέλανα κόλπον 
(Ω. πόντον ἢ), καὶ πρῶτον μὲν εἰς Λῆ- 

Ν' κα ὃ με Ν Φῳον -“ 
μενον ἀφίκοντο. ἤσαν δὲ αὐτόθι κατοικοῦν- 

τες Θρᾶκές τινες οὐ πολλοὶ ἄνθρωποι, ἐγε- 

, -“ 

σεως 8 τὸν τρόπον τοιοῦτον. 

τ ἴδε ΒΘΘΌΒ ΩΓ, 6 ΡΟΓΡ ΓΟ βυπιρία, Ἰοσα αν οἴϊδιη ἴῃ βοιοὶ. γοη. δὰ Π. 1. τ. 
ΤΜ. 

ἢ Ψανίδπι τονογὰ Ἰσοϊ ΟΠ Θαβὸ γύναι πο Ραΐϊο. Ὑ͵ὶὰ. κυρτὰ ποῖ. Ἀὰ 87. ΒΌΤΤΜ. 
ε Νοπιθὰ ᾿ἰθυὶ Βιυγ ῖῸ 5 ἴῃ ἔγαρτη. ΗΘ] ]δα. (Ρ. 89. Ροβὲ πῃ. 56.) ῃονογαΐ 6 Τζοΐχα 

ἃ Τγοορν. 227. Ὁ] ἐτάθια ἀθ Το πιηὶ ἈΒΤΙ] Ὁ ΔΈ ΌΒ ; τϑοῖθαπθ 60 τοῖτα τ ἔγασηιθη- 
ὉΠ 128. (ρ. 1.42.) 6 50Π|0]. Αρο]]οι. 1. 6οϑ. ΟῚ δηλ πουὶηἷβ Β᾽ απ τη ἵν ο]ορσὶὰ 

ΒΌΤΤΜ. 
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ε 7 Ὁ " » »“» 

Ἃς φάτο" τῇ δ᾽ ἀσπαστὸν ἐείσωτο κοιμηθῆναι. 

ΟΔΥΣΣΞΕΙΑΣ Θ. 2ρ5-τττ3 11. 118. 1Π]|. 

298 
Ν Ὕ. ΄ Ψψ, νὰ 3 Ν Χ Ν 

τὼ δ᾽ ἐς δέμνιω βάντε κωτέδραθον. ἀμφὶ δὲ δεσμοὶ 
7 9 Υ͂ ε ν᾿ 

τεχνήεντες ἔχωντο πολύφρονος Ἡφαίστοιο" 
39 ΄ -» κ Ω 4 ψωνπ “»" 

οὐδέ τι κινησωι μέλεων ἢν, οὐδ ουνονειρωυί. 
Ν ᾽ν Ν 7 Ν}}.9 Ε] 5) ΄ ὃ 

καὶ τότε δὴ γίνωσκον, Ὁτ᾽ οὐκ ἔτι φυκτὼ πέλοντοι. 

ἀγχίμολον δέ σφ᾽ ἦλθε περι λυτὸς ᾿Αμφιγυήεις, 300 
αὖτις ὑποστρέψνας, πρὶν Λήμνου γαῖαν ἱκέσθαι" 

᾿Ηέλιος γάρ οἱ σκοπιὴν ἔχεν, εἶπέ τε μῦθον. 

βὴ δ᾽ ἴμεναι πρὸς δώμω, φίλον τετιημένος ἥτορ᾽ 

ἔστη δ᾽ ἐν προθύροισι, χόλος δέ μιν ἄγριος ἡρει" 
δ ΥΣ ἐν" »" “ 

σμερδωλέον δ᾽ ἐβόησε, γέγωνέ τε πῶσι θεοῖσι" 305 
“» 7 5. δ). 97) Ἄ Ν 5.Ὰ 5.3ϑ, 

Ζευ πῶτερ, ἠδ᾽ ἄλλοι μώκαρες θεοὶ οἱὲν εόντες, 
“ΜΛ « " δὸς Ἰὴ 3 3 ἊΣ ἢ 

δεῦθ᾽, Ἰνὼ εργὼ Ὑέλαστῶ κὠὶ οὐκ ἐπιεικτῶ ἴδησθε; 
τ ΚΌΡΗΝ ἈΝ ΈΣ; Ν' Ἴ 3 ἼΡΟΥΣ 

ὡς ἐμὲ χωλὸν εὔντω Διὸς θυγάτηρ Αφροδιτη 
5.Ἃ 5 Ψ μι 3 ὡϑνἢ γ 

οὐἱεν ἀτιμάζει, φιλεει δ᾽ ἀϊδηλον Αρήω᾽ 
-] Ὑ ἢ Χ Ψ δι ΚΞ 7 5 ΟΝ 3} 

οὕνεχ, ὃ μὲν κωλὸς τε Κ͵ὶ ὠρτίπος, ὥυταρ ἔγωγέ 310 
᾽ Ν 2 ᾽.Ν 57 ᾽7 27 

ἠπεδωνὸς γενόμην ὠὡτῶρ οὐτι μον οὐ τιος ῴλλος, 

205. ἐξεισωτο. 

ξεῖπε. 

δ 

200. πέλονται] πέλοντο Η. τέλοντο ὟΨ. 

403. ἴμεναι] ἴμεν ἡ. Ηιπο νϑύβαηι τπιποϊηἶβ ἱπο πα! Υ, Ηαθθί 
402. [οὶ 

80 δαάρθιη πιᾶπι ἴῃ τηδῖρ. Η., αυοά 1ῃ ΠΟΟ οο4. τᾶτο ΒΡ.Γ15. ΔοοΙαϊ, 

ῬΡΟΒ 5. 
409. ἀΐδηλον] ἄισιλον Ν'΄. 

Ὁ 
γόνεισαν δὲ μιξέλληνες. τούτους ἐκάλουν 

, Ὕ ΩΝ 

οἱ περίοικοι Σίντιας, ὅτι ἤσαν αὐτῶν δη- 
! 

μιουργοί τινες πολεμιστήρια ὕπλα ἐργαζό- 

μενοι. τούτοις συνῴκισαν ἑαντοὺς ἀναμὶξ 
ε ἽὝ ᾿ ΦΥ Ἂς , - 

ὡς ἦλθον αὐτόθι, καὶ κατέλιπον ναῦς 

πέντε. Ἐ. Ο. Ἑλλάνικος οὖν φησι μιξ- 
΄ Ξ Ν ὯΝ ΝΣ 
έλληνας εἶναι καὶ πολεμικῶν ὁπλὼν τε- 

΄ ΟΣ] ,ὔ Χ ς -“ 

χνίταις. καὶ ᾿Ανακρέων δὲ ὡς πολεμικῶν 
, 

ὅπλων τεχνίτας μέμνηται. τί μοι, φησὶ, 

τῶν ἀγκύλων τόξων φιλοκίμεως καὶ Σκυ- 

θῶν μέλει. Ω. 207. Πολύφρονος 

Ἡφαίστοιο] Ποικίλου, πανούργου. Ἥ- 
4 Ν ω- Ξἕ ΨΥ 

φαιστος ἀπὸ τοῦ ἡφθαι ὠνόμασται. ΠΕ, 
7 ͵ὕ ΄ 

200. Φευκτά] Φεύξιμα. ν π]ς. Φυκτά] 
͵ὔ ἈΝ 

Λυτά. Ῥα]. Πέλοντο] Ῥιανὸς, πέλοι 
(πέλοιτο ΘΥΠ. ΡΟἨΒ.), γράφει. Ηδ1]. 

404. προθύροισι] προθύρησι Ἡ. 407. βέργα. ἐπιξεικτὰ Είδησθε. 

400. ᾿Αγχίμολον)] Ἔκ τοῦ σύνεγγυζει 
μετ᾽ ὀλίγον. Ψι]ρ. Περίκλυτος ᾿Αμφι- 
γυιήεις] ᾿Αμφιγυιήεις ὁ Ἥφαιστος λέγε- 

ται ὅτι καὶ ἀμφοτέρους εἶχε τοὺς πόδας 

χωλούς. οἱ δὲ ἀλληγορίᾳ τοῦτον λαμβάνον- 

τες λεγοῦσιν Ἥφαιστον τὸ πῦρ. ἐπεὶ δὲ 

τοῦτο λέγεται χωλεύειν περὶ τὴν οἰκείς 

ἐνέργειαν, ὅτε ἡ ὕλη ἢ καιομένη ἐ 

λείψειεν, χωλεύειν τὸ πῦρ λέγεται. 

Ἔν, ΒΡ ἀγέλαστα) Οὐκ εὐτελῆ, ἃ 

διὰ τὴν εὐτέλειαν καταφρονήσειέ τις. Β. 

Ω. Γελαστά] Γέλωτος ἄξια. γιυῖς. 

408. Ὡς ἐμὲ χωλόν] Διὰ τὸ μὴ δύνασ- 

θαι προβαίνειν δίχα τινὸς ξυλώδους βᾳ 

τηρίας, ἐπὶ τούτῳ ὠνόμασται χωλός. Εἰ. 

410. ᾿Αρτίπος] Γρ. ἄλκιμος. Ῥα]. 3 1. 

τ σα ἱπίον Απδογοοπίϊοα {πους οἰΐαπι Ἰδτη ϊοὶ αἰ πιοίτ! δοαία]οο] (νἹ ἃ. ἔγαβτη, 

ῬΊ5οΙ. 7. 31. 72. 95.) 84 Βος ρΡοιββιτηυτη τηθύσιμη ψορΡἃ δο τους] ουΐτ 5 486 αὐ 

νογίογα τορουϊδηΐαγ 5ῖ0 (θμίαγα 1] γοίαΐ :--οσί μοι Τῶν ἀγκύλων τόξων, φίλε, Τί μοι δὲ Σ"ν- 

σίων μέλει; ΒΌΤΤΜ. ἡ 



118. ΠΠΙ. 

«ὔ ε 

οσσωῶ οἱ 

ῇ͵ 

"3 

310. ἔξολπα. 
310, 3720. ῥοι. 

ἰδών, 420. βέργα. 

πεδανός) “Ὥσπερ βαιὸν ἠβαιὸν, μύω τὸ 
τικλίνω ἡμύω, οὕτω καὶ ἀπὸ τοῦ πέδον 

τεδανὸς καὶ ἡπεδανός. Β. 31 5. Οὐ μέν 

φεας ἐτ᾽ ἔολπα] Οὐκ ἐλπίζω αὐτοὺς, 

αἵπερ πάνυ φιλοῦντας ἀλλήλους, καθεύ- 

ἐν οὕτως οὐδ᾽ ἐπ᾿ ὀλίγον χρόνον. Β.. Ο, 
ἃ]. “16. Καὶ μάλα περ φιλέοντε] 
δὲ ὅλον (ΡᾺ]. Ε. ΟΩ. Μᾶλλον)" καίΐπερ 
θ᾽ ὑπερβολὴν φιλοῦντες, οὐ δυνήσονται 
φελῆσαι (᾽τ]ο.. ὁμιλῆσαι) ἀλλήλοις 
ἰὰ τοὺς δεσμοὺς, ἢ οὐκέτι ἐθελήσουσι 
ὅβῳ τῶν δεσμῶν πάλιν συνελθεῖν. ῬαΪ. 
'. Ο. Ψυὶρ. 418. Πατὴρ ἀποδώσει 
ὃνα] Πατὴρ ᾿Αφροδίτης τῆς ἐμῆς γυναι- 
ὃς ἀποδώσει τὰς προῖκας. ὦ. 420. 

ὺκ ἐχέθυμος Καλὴ μέν ἐστι, ἀλλ᾽ οὐ 
βατοῦσα ὀρέξεως καὶ ἐπιθυμίας. Β. Οὐ 

ΟΔΥΣΣΕΙΑΣ Θ. 312-320. 

317. σφῶε] σφωι (510) Ψ'΄. ἀλλά σφωε ὙΥ. 
422. ἦλθ ἦλθε δ᾽ Η. 

ἑκάστη. ὁπᾶσαι σΟΥτρὶῦ ΚΙΔᾺ δ Τλαννοβ. ΜΙ. Ὁ. Ρ. 253. 
ἢ ἐν προθύροισιἼ ἔσταν δ᾽ ἐν; θύρησι οἵ γρ. ἐν πρὸ Βιργᾶ ἐν, Η, 

91 

ἀλλὼ τοκῆε δύω" τὼ μὴ γείνωσθαι ὄφελλον. 
ἀλλ᾽ ὄψνεσθ᾽, ἵνα τώ γε καθεύδετον ἐν φιλότητι, 
ΤΩ ᾽ ΄ ΄ 3, Δ ἃ 3 εἰς ἐμῶὼ δέμνιω βάντες" ἐγὼ δ᾽ ὁρόων ἀκάώχημωι. 
οὐ μέν σῴεως ἔτ᾽ ἔολπω μίνυνθά γε κειέμεν οὕτω, 

Ν Ζ ΄ δ ᾺΝ 3 3 Ρ' 77, 'κωὶ μώλω περ φιλέοντε᾽ τώχ, οὐκ εθελήσετον ὠμῴω 
εὕδειν. ἀλλὰ σφῶε δόλος καὶ δεσμὸς ἐρύξει, 
εἰσόκε μοι μάλω πάντω πατὴρ ἀποδώσει ἔεδγα, 

ἐγγυάλιξω κυνώπιδος εἵνεκω κούρης" 
“ « : 3 ᾽ κι 

οὕνεκά, οἱ κωλὴ θυγάτηρ, ἀτὰρ ουκ ἐχέθυμος. 
ἃ 2. υὲ ᾿᾽, ς Κύλ ἐξ Ν Ἢ ᾿ »" 
Ὡς ἐφαθ οἱ δ οὐὙΈροντο θεοὶ ποτὶ χωλκοβωτὲς δῶ. 

μω 7 ͵ ἄπ Δ ὃ , 
ἥλθε Ποσειδάων γαωιηοχος" ἡλθ ἐριουνής 

Ἑρμείας" ἡλθὲεν δὲ ἄναξ ἑκάεργος ᾿Απόλλων' 

319 

420 

7 Ἁ Ν ν᾿ Ε "», ,ῃ ε 7 

7ηλύτερωι δὲ θεαὶ μένον αἰδόι οἴκοι εκαστῆ, 

ὧν δ᾽ ἐν προθύροισι θεοὶ, δωτῆρες ἐάων" 
ἀσίβεστος δ᾽ ἄρ᾽ ἐνῶρτο γέλως μακάρεσσι θεοῖσι, 

΄ ᾽ 7 7 ε 7 γεχνῶς εἰσορόωσι πολύῴφρονος Εφαίστοιο. 
δι δέ ΕΣ ἮΝ Ε γ΄. 57 ᾿ 

ε δὲ τις εἰπέσκεν ἰὼν ες πλήσιον ὡλλον 
3 5 “ 3 ὺς ᾽ Οὐκ ἀρετῷ κακὰ ἔργα᾽ κιχάνει τοι βραδὺς ὠκύν' 

325 

418. ἔξεδνα. 

424. ῥοίκοι 
3258. ἔσταν 

428. βείπεσκε 

223. βάναξ βεκάεργος. 

σώφρων ἤτοι οὐ κρατοῦσα τῆς ἐπιθυμίας, 

οὐ λογισμὸν ἔχουσα. Ἐ;. Ο. ῬᾺ]. 322. 
ἮΛθ' ἐριούνης) ᾿Εριούνιον λέγει τὸν Ἑρ- 
μὴν ἀπὸ τοῦ ἐρῶ τὸ λέγω. αὐτὸς γάρ 
ἐστιν ὃ τοῦ λόγου ἔφορος. καὶ (Ξογ. ἢ) 

μεγαλωφελὴς, ἐκ τοῦ ἐρι ἐπιτατικοῦ καὶ 

τοῦ ὄνησις ἡ ὠφέλεια. Εἰ. Ο, γυτὰ 
Ἑάων] “Ἑὸν τὸ ἀγαθὸν δασύνεται, ἀφ᾽ 
οὗ καὶ θεός" ἐὸν τὸ ἴδιον ψιλοῦται, ἀφ᾽ 
οὗ καὶ τεόν. ἢ. 426. ἤΑλσβεστος δ᾽ ἄρ" 
᾿Ακατάπαυστος, μεταφορικῶς ἀπὸ ἀψύ- 

χὼν εἰς ἔμψυχα" ἀπὸ γὰρ τοῦ πυρὸς εἰς 

γέλωτα μετενήνεκται. Ε΄. Ω. Ψυ]ρ. 
320. Οὐκ ἀρετᾷ κακὰ ἔργα] Οὐχὶ τῇ 
ἀρετῇ θεραπεύουσι τὰ κακὰ ἔργα. (ἴΑλ- 
λως). Οὐκ ἀρετὴν καὶ εὐσθένειαν ἔχει 
τὰ κακὰ ἔργα. Ῥαϊὶ. Οὐκ ἐν ἀρετῇ τὰ 

552 



810 

ὡς καὶ γὺν Ἥφαιστος εῶν βραδὺς εἷλεν ΓΑρήα, 

ΟΔΥΣΣΕΙΑΣ Θ. 330---340. 

ὠκύτατόν πέρ 8 εόντω θεῶν, οἱ οἱ Ὄλυμπον ἐ ἔχουσι,. 

χωλὸς ἐῶν, τέχνησι" τὸ καὶ μοιχώγρι ὀφέλλει. 

Ως οἱ μὲν τοιωῦτα πρὸς ἀλλήλους ἀγόρευον. 

Ἑρμῆν δὲ προσέειπεν ὠνωξ, Διὸς υἱὸς, ᾿Απόλλων' 

Ἑρμείου, Διὸς υἱε, διώκτορε, δῶτορ ε ἐάων, 

ἡ ῥά κεν ἐν ᾿ δεσμοῖς ἐθέλοις κρατερόισι πιεσθεὶς 
εὕδειν ἐν λέκτροισι παρὰ χρυσὴ ᾿Αφροδίτη ; ; 

Τὸν δ᾽ ἡμείβετ᾽ ἔπειτῶ διάκτορος ᾿Αργειφόντης" 

οἱ γὰρ τοῦτο γένοιτο, ἄνωξ ἑκωτηβόλ᾽ "Απολλον" 
δ Ν Ν Ν 7 5 Ψ 3 Χ " 

ἐσμοὶ μὲν τρὶς τόσσοι ὠὡπείρονες ὡμῴις εἐχοίεν, 

432. τὸ] τῶ 564 τὸ Βιρτάβοῖ. Η. 
χρυσέῃ οἴ 342. ὟΥ. 

Ἀ' οϑ Ὁ Ἅ 5 5» Ν “ ε 
κακὰ ἐργω, ἢ οὐκ ἀρετὴν ἔχει ἢ κακο- 

Ἷ ΒΒ 5 - ΑΝ ς “Ὁ Χ 3 εργία. ῬὉ. Οὐκ ἐνάρετα ποιοῦσι τὸν αὖ- 
7 

τὰ ἔχοντα, οὐκ ἀρετὴν καὶ εὐδαιμονίαν 
ἐμποιοῦσί τινι. ἰδοὺ γὰρ ὁ βραδὺς Ἥφαισ- 

Ἄ, τὸς ἐνίκησε καὶ κατέλαβε τὸν ταχὺν 
3) 7] 
Δρὴν καὶ μὴ ἐνάρετον. ἘΣ. ἤλλλως. 

5 5» ἣς Ν 5 7ὔ Μ“ἷἶ 
Οὐκ ἀρετὴν καὶ εὐσθένειαν ἔχουσι τὰ 

Ν " Ν Ν᾿ κἂν 7ὔ κακὼ ἐργα. ᾿Ἐστι δὲ καὶ ῥῆμα συζυγίας 
δευτέρας τῶν περισπωμιένων, ὡς ἀπατ ἃς" 

ἀρετάω ἀρετῶ, τὸ δεύτερον. ἀρετάεις ἂρε- 
- Ν - τῷς, τὸ τρίτον ἀρετάει ἀρετᾷ. σημαίνει 

δὲ τὸ δοξάζει καὶ αὔξει. οἶδε δὲ αὐτὸ καὶ 
πληθυντικῶς, ᾿Αρετῶσι δὲ λαοὶ ὑπ᾽ αὐτοῦ 

7, - Ω] 

(τ΄. 114.). ᾿Απὸ ἑτέρως δὲ ἀρχῆς ἡ ἑξῆς 
γνώμη. Ε΄. ῷ, Οὐκ ἀρετῶ ῥῆμά ἐστι 

,7ὔ - 

συζυγίας δευτέρας τῶν περισπωμιένων. 
“ΟΝ ἊΝ 5 3 Ν Ν 52.2 ΕΝ 

δηλοῖ δὲ, οὐκ ἀρετὴν καὶ εὐθήνειαν ἄγει 
᾿ 4 ἀν ἃ “. “ τὰ κακῶ εργῶ. καὶ ἀλλαχοῦ, ᾿Αρετῶσι 
Ν - 

δὲ λαοὶ ὑπ᾽ αὐτῷ (ἰθχῖ. 6(. αὐτοῦ), εὐ- 

θηνοῦσι. Ψαϊρ. Καὶ τίς οὐκ ἐπίσταται 
: Ὁ) ε 7 " " » ἃ 7 

ὁτι ἡ κακίω οὐκ ἐστιν ἀρετή; Τὸ λεγό- 
“ ΜΝ ΘΠ - μενον οὖν τοιοῦτόν ἐστιν. εἰ δὴ οἱ ἀρετῇ 

’ὔ -“ ͵ - 

λεγόμενοι κρείττω τῶν ἄλλων καλοῦσι τὰ 
οὐκ ἀρετὰ οἷον οὐ κρατεῖ οὖν καὶ τὰ κακὰ 
7 

ἔργα. σύμφωνον καὶ τὸ ἐπιφερόμενον, Κι- 
χάνει τοι βραδὺς ὠκύν. ᾧ. Τοῦ Ἣφαίσ- 

.. ΄ο 7 

του χωλοῦ ὄντος καὶ πέδας μηχανησα- 
“-Υ 

μένου κατὰ τοῦ Δρεος καὶ τὴς ᾿Αφροδί- 

1,1Β. ΥΙΙΠΙ. 

330 

335 

340 

234. προσέξειπε ξάναξ. 437. χρὺσ η] 
430. βάναξ ξεκατηβόλ᾽. 

τῆς καὶ ταύταις κατασχόντος αὐτοὺς θαυ- 

μάσειξ τις, φησὶν ὃ Ὅμηρος, καὶ εἴποι ὧξ 

οὐκ εἰσὶν ἀρετὰ Κ καὶ ἰσχυροποιοῦντα τοὺς 

ἀσθενεῖς τὰ κακὰ ἔργα. νὠκὺν γὰρ δηλαδὴ 
τὸν ἀγαθὸν (, τὸν "Αρην) βραδὺς ὁ Ἥ- 
φαιστὸος καταλαμβάνει ἤτοι ζωγρεῖ. ΕἸ, 

Ω. Τελεία στιγμὴ εἰς τὸ ἔργα. ὁ δὲ 
νοῦς, καταισχύνει τὰ κακὰ ἔργα" ἵν᾽ ἦ 

γνωμικόν. 
δὺς ὠκὺν, ἡ παρὰ πολλοῖς παροιμία ἐστὶν, 

Διὰ δὲ τοῦ, ΚΚιχάνει τοι βρα- 

Καὶ χωλῶν δρόμος" ὁ δὲ νοῦς" κατωλαμ-. 
βάνει ὃ βραδὺς τὸν ὠκὺν, γνωμικῶς. Ω. 

Ἠθοποιία ἐστὶ καὶ παροιμία, Καὶ χωλῶν, 
δρόμος. Ἐ. 432. Μοιχάγριω] Τὰ ὑπὲρ 
ἀγρεύσεως ὅ ἐστι συλλήψεως μοιχῶν 

ἐκτιννύμενα. ὁμοίως ζωάγρια, βοάγρια, 
ἀνδράγρια. ΒεὯὩνΣ τῷ ζωάγρια. τὰ 
ὑπὲρ τῆς μοιχείας διδόμενα δῶρα, ἢ τὰ 

ὑπὲρ τῆς ἀγρεύσεως καὶ συλλήψεως τῶν 

μοιχῶν διδόμενα. Ε. . Μοιχάγρια 
ἐμοὶ χαλεπὰ ([. Μ. ἢ μοιχαλώσια), τὰ; 
ὑπὲρ ἀγρεύσεως κ᾿ σ. τ. μ. διδόμενα, 

Ραὶ. 333. 342: Ἐν 
ἐνίοις ἀντιγράφοις οἱ δέκα στίχοι οὐ φέ- 

ρόντῶι διὰ τὸ ἀπρέπειαν ἐμφαίνειν. Ἠ τ]. 
438. Διάκτωρ (816 ἴῃ 6ἀ, 8δηϊ.}7] Δι-' 
ἄγων τὰς ἀγγελίας. Ψ αὶρ. 340. ᾿Απείς, 
ρόνες ἐντὸς ἔχοιεν] Τὸ ἀπείρονες οὐ πρὸς 

ἐκτιννύμεναι 

κ ἴης πιδηϊβοβία δἹίθγα Ἰθοῦϊο ἀρεστά ργὸ ἀρετῷ : ατ18 ἴῃ 5080110 ργδσθάθηί ΡΙΌΡ(ΟΓ, 
ΟΟΥΓαΡ.ΪΟΏΘὰ γουΡογα πη ἀπ ]ἃ γα. ΒΟΤΤΜ. 



118. ΝΠ]. 

ἣν» » 7 

341. εἰσορόῳτε] εἰσορόοιτε . 

345. κλυτοβεργόν. 246. βέπεα. 

ἐπίτασιν" ἤρκει γὰρ τὸ τρὶς τόσσοι, ἀλλ᾽ 
"ἱ παντάχοθεν εἰλημμένοι, καὶ μήτε πέρας 
ἔχοντες μήτε ἀρχήν. Ἐ;. ὦ. Οἱ ἀπεί- 
ρογες δεσμοὶ οὐ σημαίνουσι πλῆθος, ἀλλὰ 
τοὺς ἰσχυροὺς, οἵ εἰσιν ἔγκοιλοι καὶ κρι- 
κωτοί, πρὸς γὰρ τὴν ἐρώτησιν ἡ ἀπόκρισις 
ἔσται κατὰ λόγον τοῦ σημαινομένου οὕτως 

δοθέντος. εἴρετο μὲν γὰρ αὐτὸν εἰ θέ- 
' δεσμοῖς κρατεροῖσι πιεσθεὶς εὕδειν 

παρὰ τῇ ᾿Αφροδίτῃ. ὁ δὲ ἀποκρίνεται, εἴη 
οι, πολλάκις τοσούτοις δεσμοῖς δεθέντα 
ὕδειν, ἴσον τὸ (501. τῷ) πολλαπλασίοις, 

καὶ ἐν τούτοις ἀπείροσιν, ἐν ταυτῷ λέγων 
τὸ (ΒΟΥ, τῷ) ἰσχυροῖς. τοῦτο γὰρ αὐτὸς 
πύθετο λέγων, Ἦ ῥά κεν ἐν δεσμοῖς ἐθέ- 
ἰς κρατεροῖσ, πιεσθεὶς εὕδειν παρὰ 
ρυσῇ ᾿Αφροδίτῃ ; τὸ γοῦν ἰσχυρὸν δηλοῖ 

διὰ τῆς, ἀπείρονες, φωνῆς ἀναφέρων ἐπὶ 
τοὺς κρικωτοὺς καὶ ταύτῃ δυσλύτους. ὡς 
γὰρ ἀλλαχοῦ εἶπε πέδας ᾿Αῤῥήκτους ἀλύ- 
τους (27 5.} τοῦτο (ϑογ. οὕτως) ἐνταῦθα 
τοὺς ἀπείρους δεσμοὺς τοὺς ἀλύτους διὰ τὸ 
ἐν κύκλῳ περιέχειν. εἰ γὰρ ἀπείρονες 
ἀκούοιμεν ὡς ἀπείροι πλήθει, ἄλογος ἔσται 
ἡ ἀπόφασις τρὶς τόσσους εἰπεῖν καὶ ἀπεί- 
Ἴους. τὸ γὰρ τρὶς τόσσους (ϑογ. τόσσον) 
πολλαπλάσιόν ἐστι, τὸ δὲ καθοποσονοῦν 
Ὁλλαπλάσιον οὐκ ἄπειρον, ὥστε δεσμοί 

ΟΔΥΣΣΕΙΑΣ Θ. 341-351, 

348, 340. Ἰηΐθγ ΠΟ5 νΘΥβι15. 353. ἴῃ ἰδχίι Παροί. Υ. 

917 
ε »" ΟΜ 7 Ν »“ 7 θέ. ὑμεῖς δ᾽ εἰσορόωτε θεοὶ πᾶσαί τε θέαιναι, 

᾿ ᾽ ΝῚ .«“ Ἂς “4 ἤ αὐτὰρ εγῶν εὕδοιμοι πῶώρῶ χρυσὴ Αφροδίτη. 
ε 3 5 ᾽ ᾿Ν ΄. Ἕ, κ"ὸ 4 7 » Ὡς ἔφατ᾽" ἐν δὲ γέλως ὦρτ᾽ ἀθανάτοισι θεῶσιν. 

» ἣλ Ψ ΜῬ ν᾽ 7 δ᾿ 45, 
οὐδὲ Ποσειδάωνα γέλως εχε, λίσσετο αἰεὶ 

“ἢ ͵ “ Ἥφαιστον κλυτοεργὸν, ὅπως λύσειεν Αρήα" 
3 Ψ αΐ μιν φωνήσας ἔπεω πτερόεντω προσηύδα" 

““ ᾽ υ ΄ ᾿Αῶς ἢ « «ς ᾿ 7 Λῦσον" ἐγὼ δέ τοι αὐτὸν ὑπίσχομαι, ὡς σὺ κελεύεις, 

345 

τίσειν αἴσιμω πάντω μετ᾽ ἀθανάτοισι θεόϊσι. 
᾿ Τὸν δ᾽ αὖτε προσέειπε περικλυτὸς ᾿Αμφιγυήεις" 
μή με; Ποσείδαον γαιήοχε, ταῦτω κέλευε" 
δειλαί τοι δειλῶν γε καὶ ἐγγύαι ἐγγνάασθαι. 

359 

343. ἀθανάτοισι] γρ. μακάρεσσι Ἡ. 

347. ἐγὼ δέ τοι] ἐγὼ σοι (5810) Η. 
3240. προσέξειπε. 

τε ἅμα εἶναι ἂν καὶ τὸ πλῆθος ἄπειροι. 
ὁ γὰρ δεσμὸς συνοχὴν καὶ δέσιν ὑπαγο- 
ρεύων τοῦ κατὰ πλῆθος ἀπείρου συγκεχώ- 
ρισται. ὅλως τε ἥ ἐρώτησις οὐ περὶ πλή- 
θους ἀλλὰ περὶ δυνάμεως ἦν. εἰ γὰρ βου- 
ληθείη δεσμοῖσι κρατεροῖσι πιεσθεὶς εὕδειν 
ἐρωτᾷ, οὐχὶ πολλοῖς. ἄλογον δὲ πρὸς τὸ 
πολλοῖς ὅπερ οὐκ ἐπύθετο ἀποκρίνεσθαι, 
πρὸς δὲ τὸ κρατεροῖς μηδὲν φᾶναι. λέγοι 
ἄν τρὶς μὲν τόσσους τοὺς πολλαπλασίους, 
ἀπείρονας δὲ κραταιούς. ὥστε τὸ ἄπειρον 
καὶ ἐπὶ σχήματος (8. οὐ) πεπερασμένον 
καθ᾽ Ὅμηρον τίθεται καὶ ἔστι τοῦ κυ- 
κλοτεροῦς ἴδιον καὶ σφαιροειδοῦς. Ω. 
341. ὋὉρόωντες] Ὁρῶντες, βλέποντες. 
Ναὶ. (αἸοβϑα πιθηάοβα δὰ ν. εἰσ- 
ορόωτε). 344. Οὐδὲ Ποσειδάωνα γέλως 
ἔχε] Διατί οὐκ ἐγέλα ὁ Ποσειδῶν ; ἐπεὶ 
παρεκάλει οὐκ ἐγέλα, ὁ γὰρ παρακαλῶν 
οὐ γελᾷ. (ΓΑλλως.) Ἐπειδὴ ἀδελφὸς 
ἦν τοῦ ἴΛρεος οὐκ ἐνεδέχετο γελᾷν ἐπὶ τῇ 
δεσμήσει τοῦ ἀδελφοῦ. ΕἸ. Λίσσετο) 
Ὡς πρεσβύτερος καὶ αἰδοῦς ἄξιος αὐτοῦ 
παρακαλεῖ. . 448. 340. [ηἴρυ ΠῸ5 
ΠΙΑΓΡῸ Δ Εἰϊ γΘΥΒΊΙΠῚ 3 ς 3. αἱ δι ἢ 
8510 ἰοοὺ πιδηθί. ΡΟ 8. οχ Ηατ]. 
[τὰ εὖ Ῥᾷ]. 43:1. Δειλαί τοι δειλῶν 
γε] ᾿Αντὶ τοῦ, οὐκ ἀγαθαὶ τῶν φαύλων 
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Ψω ὃν 3 ΄ "ἡ Ἂν: 7 "“" 

πῶς ὧν ἐγώ σε δέοιμοι μετ ἀθανάτοισι θεοῖσιν, 
ψ, “ ᾿, ΄ Ἂς μῇ εῚ ᾿ 

εἰ κεν Αρής οἴχοιτο, χρέος Κωὶ δεσμὸν ὠλύξας ; 
Ν΄ ᾽ 5 ΄ . 3 Ἧ 

Τὸν δ᾽ αὖτε προσέειπε 11 οσειδάώων ἐνοσίχθων" 
.« “» 5, ᾿ - ε 

Ηφαιστ᾽, εἴπερ γάρ κεν ΄Αρής χρεῖος ὑπωλύξως 
2 δι 

355 
᾿ψ ΓΨῸ, 7 ᾿" 
οἰχήτωι φεύγων, ὠὐτὸς τοι ἐγὼ τάδε τίσω. 

Χ “0.3 ͵ 5. ὁἢ Ἂς Ζ΄ 

Τὸν δ᾽ ἡμείβετ᾽ ἔπειτω περικλυτὸς ᾿Αμφιγυήεις" 

454. προσέειπε. 
Η͂. ῬΡΟΙΞ. 

αἱ κατεγγυήσεις γίνεσθαι ἐγγνητικῶς. 
τουτέστιν ἡ τοῦ κακοῦ ἀνθρώπου ἐγγύα 
οὐκ ἀγαθή ἐστι, καὶ μὴ ἐγγυῶ κακόν. 
Ἐ, [ - Ἃς Ν Ὁ ἀπ ,ὔ . Ὅτι δειλαὶ καὶ δυστυχεῖς αἱ ἐγγύαι 
καὶ δειλὸν (861. δειλῶν, αὖ Ιηΐτὰ Β.) 
5» -“ “Ἃ ε Ν Ν ͵7ὔ τὸ ἐγγνᾶσθαι. ἢ αἱ πρὸς τοὺς δειλαίους 
να - " ΕΝ Υ 5Ἃλ , καὶ ἀσθενεῖς γινόμεναι ἐγγύωι οὐδὲν δύ- 

Ὁ ’ὔ 

νανται, τῶν ἀδικουμένων (Ω, Ῥα!, Ψι]ρ. 

τη816 ἀδικημάτων) ἐπεξελθεῖν μὴ δυνα- 

μένων δι’ ἀσθένειαν. Ἐ;. Ω, Ῥα]. Ναρ. 
Ν -“ -“ 

Ἢ οὕτως. Αἱ ὑπὲρ τῶν κακῶν καὶ ὃδει- 

λῶν ἐγγύαι καὶ αὐταὶ κακαί εἰσι, τὴν 
Ν -»" "Ὁ" 

πίστιν ὑπὲρ τῶν τοιούτων μηδενὸς τηρεῖν ν 
δυναμένου. Ἐ-. Ω. Ψυ!ρ. Ρα]. παρὰ 

- Ν ἦ Ν - «Φ δκ. 1 
τοῦτο δὲ καὶ τὸ τοῦ σοφοῦ ἀπόφθεγμα, 

7 

Ἐγγύη, παρὰ δ᾽ ἄτα. Ἐ.. Ω. Ψιΐρ. 
7 -Ὁ“ώ" ΄οτω 

ἤλλλως. Τὰ τῶν κακῶν πράγματα οὐ 
, π νΝ Ἂς εἶ κ 5 ͵7ὔ » “ὦ μόνον αὐτὰ κακὰ ἀλλὰ καὶ ἐγγύαι αὐτῶν 

κακαί. τὸ γὰρ, καὶ ἐγγύαι, τὴν ἀναφο- 
Χ μὴ Ν Ἁ Ἄ "ὕ 

ρὰν ἔχει πρὸς τὰ πράγματα, Αλλως. 

᾿Οφείλουσιν αἱ ἐγγύωι τῶν ἀσθενῶν διὰ 
-“ ΄, 

εὐσθενῶν γενέσθαι, ἵνα κατέχειν δύναιντο 

τὸν ἐγγυώμενον τοῦ ἐγγυηθέντος μὴ ἀπο- 
7 Ὁ [ 

τίσαντος. Β'. Αλλως. Αἱ τῶν δειλῶν 
- 7 ὔ “Ὁ - νυ, ,ὔ Ά, 

ἐγγίαι ἤτοι τῶν κακῶν καὶ ἀτόπων δειλαὶ 
ἕ 

ἐγγνάασθαι. λεγόμεναι γὰρ οὐ πιστεύ- 

ονται. Ε. Ω. Δειλαὶ ἐγγύαι εἰσὶ καὶ 
δειλῶν τὸ ἐγγυᾶσθαι. καὶ τὸ ἐν Δελφοῖς 

4.0 5. χρεῖος ογαῦ, 8564 χρείως [βοἰζ ΘΔάθιη πηδηιι8. 

ἐπίγραμμα, Ἐγγύα, παρὰ δ᾽ ἄτα. σκλὴη 
ρὸν δὲ τοῦτο καὶ οὐκ ἀνθρώπινον τὸ πᾶσαν 
ἐγγύην ἀναιρεῖν κἂν πατέρα τις ἐγγυή- 
σασθαι βούληται. ὃ δὲ “Ὅμηρος ἄλλῃ 
διανοίᾳ κέχρηται, ὅτι τῶν δειλῶν καὶ εὖ- 
τελῶν εὐτελεῖς ὀφείλουσιν εἶναι καὶ αἱ 

ἐγγύαι. ᾿Αντὶ τοῦ μείζων εἶ ὦ Πόσειδον 
ἢ κατὰ τὸ ἀπαιτεῖσθαι παρ᾽ ἐμοῦ" ὥς 
δηλοῖ καὶ τὸ ἑξῆς, πῶς ὧν ἐγώ σε δέοιμι 

καὶ καταλάβοιμι; Β. Διὰ τούτου 
ἀπαγορεύει τὴν ἐγγύην παντελῶς. Β. 

τὋὩὉῳ Δ 452. Πῶς ἄν ἐγώ σε δέοιμι] Εὑρίσκοιμιν 
καταλωμβάνοιμι. Δήεις τόνγε σύεσσι 
(ν΄. 4ογ.}) δ α]ρ. ὋὉ δὲ ᾿Αρίσταρχος, 
πῶς ἂν εὐθύνοιμι ', γράφει. οἱ δὲ, ἐπὶ τοῦ 

δῆσαι. Καὶ σὺ θρασὺς, φησὶν ὁ λόγος, 
5 δύ ͵ὕ - τ ε ᾿ 3 , οὐ δύναμαί σε δῆσαι ἴ, ὁ γὰρ ἐγγυώμενος 

- Ν ͵ ἐπὶ τοῖς αὐτοῖς γίνεται. εἰ γὰρ δ᾽ Δρὴς 
Ε ΄ Νδιο Ν -" ἀποδράσας, φησὶν, οἴχεται φυγων, πῶς 

ἂν σὲ ἀντ᾽ ἐκείνου δήσαιμι ὄντα μὸὺυ 
Ὁ ,ὕ "᾽ ᾿ Ν . Ὁ πολλοῦ γενναιότερον ; ἤτοι διὰ τὴν αὐτοῦ 

5» , Ἃ Ν ἈΝ 53 Ν Ν “,. 
ἀσθένειαν ἢ διὰ τὴν αἰδῶ τὴν πρὸς ἐκεῖ- 

νον. Ὁ. Ψι]ρ. Πῶς ἂν ἐγώ σε φέριστε" 
3 }θ ΄ δέ δ᾿ -« » Ν μετ᾽ ἀθανάτοισι δέοιμι] ᾿Ἐπιζητῶ εἰς τοὺς 

7 
θεούς. ἢ δεσμήσαιμι καθὰ τὸν ΓΑρην. Εἰ, 
453. Ια. ποῖ. δὰ 8080]. 88. 355: 

Ψ “Ὁ ᾿ 

Χρείως] Χρείως, τὸ χρέως, τῷ χρέει. ᾿Ατα 

τικῶς δέ ἐστι τοῦτο. πλεονασμὸς δέ ἐστι 
Ϊ 

Ν 

ι ϑἱς Ὁ. οὐ Ψαϊς. ἴ(. Εἴγπι. Μ. (ν. ποῖ. εη.). Βαγποβίαβ βου! σῶς ἄν σ᾽ εὐθύνοιροι» 

φιοά οἵ ταῖϊο βᾶη6 οὖ πηϑθίγαπι ροβοῖί, ΒΌΤΤΜ. : 

πὶ ΘΠ]. να]ρ. καὶ σὺ θρασὺς ὁρᾷς φησιν ὃ λόγος, ἀρνεῖται δὲ, οὗ δύναμαί σε δῆσαι. ΒΆΤΉΘ5, 

δχ πῖ5 οὐαϊ τς νεῦρα καὶ σὺ θρασὺς δογαπηχαο ΙοοῸ Βα δε] καὶ δεσμεῦσαι, ἘΛΥΤΩΟΙΟΡῸ; 

αὐ αἷΐ, δασίοτο. Νιπΐσαμ ἴῃ Εγην. Μ, νοῦθα Β7 5 ΒΟ ΒοΙαϑύοο ᾿π4θ ἃ Εὑρίσκοιμε 

πβαπ τ ἐπὶ σοῦ δῆσαι Ἰοσυηίαν, Δα 115 γοῦθο δῆσαι ΒΪ5 : καὶ δεσμεῦσωι. ΟἿ. πού. 54. 

ΒΟΌΤΤΜ. 
τ ΜοΙμΟΓ 1115 νυ οΐαβ, ουὐαβ γοβϑεϊρία ἴῃ ργυοθάθη! ααοααθ 50}|0110 ἀορυθ ΘΠ οΓῸ᾽ 

νἱάοοῦ ἴῃ 5) καὶ σὺ θρασὺς, ἄχϑ6 πον) ΡΟΙΪ5 ΒΟΠΟΙ] πη ΓΙ ὨΓ. ΒΌΤΤΜ. 



118. ΥΙΙΙ. ΟΔΥΣΣΕΙΑΣ Θ. 54ς8--τι272. 519 

᾽ 47...» »!.ΛΥ Ν " ᾽ ΄ θ 

οὐκ ἔστ᾽, οὐδὲ ἔοικε, τεὸν ἔπος ὠρνήσωσθαι. 
Ἃς εἰπὼν, δεσμῶν ἀνίει μένος Ηφαίστοιο. 

Ι » 8 » »“μ" ͵7 - ΕῚ ᾿ τὼ δ᾽ ἐπεὶ ἐκ δεσμοῖο λύθεν, κρωτεροῦ περ ἐόντος. 
ΝΥ νυ Ε] », ς ᾿Ὶ 7] ͵΄ 

αὐτίκ᾽ ἀναΐξαντε, ὁ μὲν Θρήκηνδε βεβήκει, 
 « Ὶ 3, ε ΄Νς 

[ἡ δ᾽ ἄρω Κύπρον ἵκωνε φιλομμειδὴς ᾿Αφροδίτη, 
. 7ὕ " δ Ὁ κὰν 2 ͵, 
ἐς Πάφον" ἔνθα δέ οἱ τέμενος βωμός τε θυήεις. 
97 ΄ ἂν »“» Ν -“ ᾽ 7 
ἔνθω, δὲ μὲν Χάριτες λουσῶν, καὶ χρισαν ἐλωίῳω 

ἊΨ μίβρότω, οἵων θεοὺς ἐπενήνοβεν αἰὲν ἐόντας" 
Η Ν πνν “ πα ὦ 6 -» Ψ 6 
ἀμφὶ δὲ εἴμωτω ἕσσων επήρωτων, θωυμώ ιϑεσθαι. 
Ι δι νὸν ἘΠ ΟΦΝ. Ν "7 Ζ χθν ᾽ ᾿Ν Ταῦτ᾽ ἄρ᾽ ἀοιδὸς ἄειδε περικλυτός" αὐτὰρ Ὀδυσσεὺς 

᾿φ ψ ) 5 “ 3 7 3 2 ᾿ τέρπετ᾽ ενὶ φρεσὶν ἡσιν ἀκούων, ἠδὲ καὶ ὥλλοι 
Φαίηκες δολιχήρετμοι, ναυσίκλυτοι ἄνδρες. 

Κ΄. ΄, 

᾿Αλκίνοος δ᾽ “Αλιον καὶ Λαοδάμαντω κέλευσε 
ν" " } 57 Ε ουνὰξ ὀρχήσασθαι, ἐπεί σφισιν οὔτις ἔριζε. 

« εἰν Ἀ ἢ » ἈΝ » Ἕ ἊΝ οἱ δ᾽ ἐπεὶ οὖν σῴωαιρων κωλήν μετῶ χερσὶν ἐλοντο 

2365 
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ον 

458. βέβοικε. βέπος. 5450. δεσμῶν] δεσμῶν Η. [6. ξειπών. 8461. ἀναΐ- 
Ἡξαντε 6 τάϑυσα ἢ. [Ὁ. δὲ βεβήκει] δ᾽ ἐβεβήκει ΜΝ. 5463. βο. 466. ξεί- 
κάτα βέσσαν. Πιδέσθαι. 468. Εῆσιν. 370. Λαοδάμαντα κέλευσε] Λαοδά- 
μαντ᾽ ἐκέλευσεν . 10. Λαξοδάμαντα. 

τοῦ , ἐν τῷ χρείως. ᾿Αρίσταρχρος δὲ δέσ- 
᾿ ἰχὺν γράφει. . 461. Θρήκηνδε] Φ,- 

ὁπόλεμοι μὲν οἱ Θράκες καὶ ἀφωρισμένοι 
τῷ “Δρει. Β. 462. Ἡ δ' ἄρα ἹΚύπρον} 
Οὗτος ὁ στίχος ἐπλάνησε τὸν Ἡσίοδον 

᾽’ ΄ ἈΝ τε θυήεις. ἘΣ. 46ς. ἜἘπενήνοθεν αἰὲν 
,ὔ Ν - “Ὁ ΄ - ἐόντας] Γίνεται ἀπὸ τοῦ ἐνῶ ῥήματος τοῦ 

᾿ σημαίνοντος τὸ μιγνύω καὶ συνάγω. ὃ 
ἮΝ τοῖν, -“ παρατατικὸς ἤνεον, καὶ μετὰ τῆς ἐπὶ καὶ 

5 » ΄ Ε Χ “ὦ τειν Ρ Ὁ ἐν, ἐπενήνεον, ἀντὶ τοῦ ἐσώρευον Ῥ, ἘΣ. 
πεῖν Ἰζυπρογένειαν τὴν ᾿Αφροδίτην. (σα. 
Ψιηά. 56. 8563. Ἐς Πάφον] Παρὰ 
Ἰαφίοις οὐκ ἔστιν ᾿Αφροδίτης ἄγαλμα, 

᾿ τέμενος δὲ μόνον καὶ βωμός. ἐμπείρων 
(ΒΟΥ. ἐμπείρως) οὖν Ὅμηρος εἰπὼν ἐς 
Ἰάφον ἐπάγει, Ἔνθα δέ οἱ τέμενος βωμός 

᾿Επικινεῖται, ἔπεστιν, ἐπανθεῖ. Β, Ἐπῆν, 
ἐπέκειτο. Ἄυϊο. 43.7.2. Οἱ δ᾽ ἐπεὶ οὖν 
σφαῖραν] Παλαιὸν τὸ ἔθος καὶ παρὰ 
Λακεδαιμονίοις δέ. εἰς τὰ σφαιρομάχια 
τεθέαμαι, φησὶν ὃ Πῶς . εἰκὸς δὲ καὶ 

Ν ͵ Ὰ Ὁ γ ἀν“ --ἴ , τὴν Ναυσικάαν διὰ τοῦτο καὶ τῆς σφαί- 

5 ῬοΙ8. δὰ γοῦϑ. 353: ““Β0}|0]. χρέως οἱ χρείως. ᾿Αρίσταρχος δὲ δασμὸν γρ. 56. ῬΓῸ 
ἐ δεσμόν." ὕ ἱποουζαιη βἰζ, οχ ΗΪ5 συϊάδηιν το] Δ ]ΟὨ 15, σου πη 6 ΑὙἸβίατ 5 ΡΥΪτηο 
000 δασ μὸν ἐγἐδιεξένεγγι, γγυϊεϊξα)ι, ῬΥῸ δεσμεόν : ἀπ ἃ] ἰοτῸ ΙοοῸ δεσμὸν ὑπαλύξας : αιιοά (Ρ6Γ 
ΠΘέλα ΠῚ ἡ αϊ οι ΠΟ. ΡΟ] 115 οδβοῦ νυ]ραΐο χρεῖος ὑταλύξας. Οὐδηηπδη) ΑὙἰβίδγομιβ δὶ 

00 ῬοΒίου 15. γε Γαζι!πὶ ᾿5βοῦ, δεσμούς εἰ [ΠΟΥ Ροΐϊϊι5 ροβαϊββοῖ. ΒΌΤΤΥΜ. 
ῬΝΟ ρευΐα ᾿απο ΒΟ ΠΟ] αβίθη εἰς Ἰορῖβδο ἐπενήνεενν Βα οὰπὰ ἴῃ ΘΟ] ΘΟ οΐθι5 δὰ οΥ- 

ἰϊποηι ΔΙ ΡΒ ΔΙ οτἱ ἔαοτῖβ, οἹοββα ἐπενήνεον οἱ ἐπενήνοθε σοῃτστιεο οββθηΐ, αὖ δάϊνιο βυμς ἀρυὰ 
ΔρΟἸ]ουλτιι οἱ ΕΣ Ψ τ] Οσ πὶ, Ἰ[οΓὰ ἢ) ΡΓῸ αἰΐογα ἢἷο ὀχοογρϑὶϊς πἰοεϊ 5 ΘΟΙΡΙ]ἴΟΓ. 
ὕΤΊΜ. 
ἃ Ὑ ΘΑ] τ ἡ σφαιρομα χία ἄο ΡΙ]8 Ἰαδὰ ἀρᾷ ῬοΟ]]σομὶ (9. σλρΡ. 7.) εἴ δρᾷ βογὶ- 

ἴοτοϑ [του (ν] ἃ. Οθβη. Τ]68.) ὀχϑίαι Νραξγιπν Ρ]ΌΓΑΪΟ ργθθοῖ Επδῖ. δὰ ἢ. 1. ἴῃ 
ἐἰβ νου θὶ5, χαὶ ἐνε χωρίαζέ φασι Λακεδαιμονίοις ἀγὼν τὰ σφαιρομάχια, Ῥαῖεξ διιϊΐοπι ἡππς 



920 ΟΔΥΣΣΕΙΑΣ Θ. 4373Ψ-----.4ω8. 118. ΥἹΠΙ] 

πορφυρέην, τήν σφιν Πόλυβος ποιήσε δωϊφρων" 
τὴν ἕτερος ῥίπτωσκε ποτὶ νέφεω σκιόεντα, 
ἰδνωθὲς ὀπίσω" ὁ δ᾽ ἀπὸ χθονὸς ὑψόσ’ ἀερβεὶς 
ῥηϊδίως μεθέλεσκε, πάρος ποσὶν οὗδως ἱκέσθαι. 

37 

“.-: αἷς 3 Ν ΐ ͵7 5: ἣν, 5}. ᾿ 

οὐὑτορ ἐπειδὴ σφαίρη ἀν ἰθὺν πειρήσῶντο, 
3 “ δ" ᾿ Ν Ἂ Χ ὠρχείσθην δὴ ἔπειτα ποτὶ χθονὶ πουλυβοτείρη, 

4, 9 Ζ “ ἊΣ ὦ ΄ 27 

ταρῷῴε ὠμειβομένω" χουροι δ᾽ ἐπελήκεον ἄλλοι, 
«ς ν᾿ »“Ὕ ΠΣ: ἈΝ Νρ 

ἑσταότες κωτ᾽ ὠγώνω, πολὺς ὃ ἂς ας νψ, ἂς ἣν : 

ὑπὸ κόμπος ὀρώρει. 48 

δὴ τότ᾽ ᾽7) ̓ Αλκίνοον προσεφώνεε δῖος ᾿δυσσεύς" 

᾿Αλκίνοε κρέϊον, πάντων ἀριδείκετε λαῶν, 
ἡ μὲν ἀπείλησως βητάρμονας εἴνωι ἀρίστους, 

3273. δαξίφρων. 

ρώς τῇ παιδιᾷ τέρπεσθαι. ἘΠ. Ω. 477. 
᾿Ανιθύν] ᾿Ανακινεῖν εὐθέτως. Ὁ. ἼἜγκει- 

ται τὸ ἄνω (Ν υἱρ. Παρὰ τὸ ἄνω) καὶ 
τὸ ἰθύνειν, οἵον ἀνορμῶντες" ἥλλοντο γάρ. 
Ω. Νυὶσ. 479. Ταρφέ ἀμειβομένω] 
Πυκνῶς πλέκοντες (ΒΆΓΠ68. διαπλ.) εἰς 
ἀλλήλους ἐνωαλλασσόμενοι. Ἅαὶρ,, 480. 
Κύμπος] Γρ. δοῦπος. ῬᾺ]. 5483. ᾽Απει- 
λήσας] ᾿Επηγγείλω. Οὐδ᾽ ἠπείλησεν ἄν- 
ακτι (1]. ψ΄. 863.). Ηα7]. Βητάρ- 
μονες] ᾿Ορχησταὶ, οἱ διὰ τῶν ποδῶν ὁρ- 

χούμενοι, ἀπὸ τοῦ ἡρμοσμένως βαίνειν. 
Ψψαΐρ. Θαυμάζοντος τοῦ ᾿ὈΟδυσσέως 

τοὺς ὀρχηστὰς καὶ μαρτυροῦντος, Ἦ μὲν 

ἀπείλησας βητάρμονας εἶναι ἀρίστους, Ἦ 
δ᾽ ἄρ᾽ ἑτοῖμα τέτυκτο, ἐπάγει ὃ ποιητὴς, 
γήθησε δ᾽ ἱερὸν μένος ᾿Αλκινόοιο, ἐκδεικνύ-- 
μενος τὸν ἀγωνιῶντα καὶ φροντίζοντα μὴ 
πάλιν διαπέσῃ καὶ ἀλαζὼν εἶναι δόξῃ. 
ὥστε καὶ προάγεσθαι ἐπὶ τὸ ἐπαινεῖν τὸν 
μαρτυρήσαντα ἀλήθειαν αὐτῷ" ὁ ξεῖνος 
μάλα μοι δοκέει πεπνυμένος εἶναι. καὶ 
ἐπὶ τούτῳ δῶρα διδόναι προτρέπεται τοὺς 

μοῦ 1ΠΠπ1πὶ ΟΘΧ ποὺ ποβίγο βοῇο]ῖο Πϑιϑίσβο. 
Ἰηάς ρᾶῖεΐ απο πΌ]] πὴ θα ρυτοθοῦ ΟΠ ργεροθ ἀμ 1 0115 ΠΟΧΌΠΙ; 4118}18 6556 ΓἈΠΏΘΗ ἄ6θὲ 
δὶ σφαιρομάχια Ὦδοο ἃὰ [,Δορἀεοιηοηΐο8 βρθοΐδηΐξ : παῖδ μπῸ {ΓΔ} ροΐοβί ἀϊοίϊο 
εἰςτττ, απ βίσῃϊβῆοαί βροοίαηαϊ! οαιιβα ργοδοϊβοϊ. 

481. δῖος. 2 82, λαξ[ῶν. 

παρόντας. λοιπῶν δὲ ὄντων ἔτι ἀπράκτα 
ὧν ἀπηγγείλατο, τὸ τῆς φδῆς καὶ τὸ τὴ 
ἐσθῆτος καὶ τὸ τῶν λουτρῶν τῶν θερμῶν 
εἴρητο γὰρ, ᾽Δεὶ δ᾽ ἡμῖν δαίς τε φίλη κι 
θαρίς τε χοροί τε, Εἵματ᾽ ἐξαμοιβὰ λοετρ, 

τε θερμὰ καὶ εὐναί (248.}" ἡ μὲν ἐπί 
δειξις τῆς ἐσθῆτος οὐ μόνον δ ὧν ἐνεδὺ 

οντο μαρτυρεῖται, ἀλλὰ καὶ ἐξ ὧν δωρή 
σάσθωι παρεκέλευετο. Δώδεκα γάρ φησ 
κατὰ δῆμον ἀριπρεπέες βασιλῆες, Τρισκαι 
δέκατος δ᾽ ἐγὼ αὐτός" "Τῶν οἱ φάρος ἕκα 

στος ἐϊπλυνὲς ἠδὲ χιτῶνα, Καὶ χρυσοῖ 
τάλαντον ἐνείκατε. τῶν δὲ λουτρῶν 
ἐπίδειξις καὶ τῆς δαιτὸς ἕν οἷς φησι» 
᾿Αμφὶ δέ οἱ πυρὶ χαλκὸν Ἰήνατε θέρμετεὶ 
ὕδωρ, Οφρα λοεσσάμενός τε ἰδών τ᾽ ε 
κείμενα πάντα Δῶρα Δαιτί τε τέρπητα 
καὶ ἀροιδὴς ὕμνον ἀκούων (426----Ο.) 
ὅθεν καὶ τούτοις πάλιν μαρτυρεῖ ὃ ̓Οδυσ 

σεὺς ᾿Ασπασίως μὲν ἰδὼν Θερμὰ λοετρί 

(45..)" καὶ περὶ τοῦ φδοῦ λέγων ὡς Κα 
λὸν ἀκουέμεν ἐστὶν ἀοιδοῦ ((΄. 3.}" πε 
δὲ τῆς δαιτὸς, Οὐ γὰρ ἔγωγέ τι φημὶ τέ 

λ 

Ιη 4110 πηθμἀοβδηη 6556 νοου Δ Π εἰς ΨῸ 

θεωρεῖ 
Οὐᾶγθ σαπὶ ἴδηι ἢϊο Ῥίαβ ΒΕΡΤῚ 

οἰϊαπι δὰ δ΄. 356., 46 γϑθιι8 ἴῃ 1ΠἸ ΠΟΥ 15 δἰ Οἱ νἱβῖ5 Ἰοφαδίωτ, ΒΒΡΙΟΟΙ͂, τὰ σφαι’ομάχα 
6856 ἸΟΟα πη, ὁρἸ Ποΐπτη παϊο Ἰαβιϊ ἀεβἠπαΐατη ; 1ἃ δαΐθιῃ τἀ παιδπὶ ργβυϊηἱ {Π|π|8 [Γᾶ 66᾽ 
ἀϑοτ ΟΠ ΟΙ ΠῚ ΠΟΥ 8. ἴα πὶ ὑπ ΠΔ ΒῸ ΡΟ βίθβ βία π6 ΚΘ ραΓίδ8 νἰϑαπλ ΤΟ ΠυΙη Πα πὶ ἃ Ρ 
ἰ)]ο πηθΠΊΟΓΔΤῚ : ΒΟΥ ΘΠ ΔΙ ΠΊΉ116 6886 ὧν τὰ σφ. ΒΌΤΤΥΜ. 



1118. ὙΠΠ]. ΟΔΥΣΣΕΙΑΣ Θ. 4ψ8,-----405. 991 
, δ᾽ δ ε.  » φᾷ ἡ ΄ » »} ᾽ ͵΄ ἢ δ᾽ ὧρ᾿ ετοίμα τέτυκτο" σέβως μ᾽ ἔχει εἰσορόωντα. 

«ἃ ν κα ἌΧ ῃ0ΦΌΝ »᾿ " ͵ Ὡς φάτο" γήθησεν δ ἱερὸν μένος ᾿Αλκινόοιο" 48ς ἢ Ψ ᾿ ͵΄ ΄ ΄ αἶψνα δὲ Φαιήκεσσι φιληρέτμοισι μετηύδα" 
Ι ων Ν΄ ε Ζ΄ » ᾿Ὶ ΄ 

Κεζλυτε, φωιήκων ἡγήτορες, ηδὲ μέδοντες" 
-ε “ 7 ΄ ΄ “ 

] ξεῖνος μῶώλω μοι δοκέει σεπνυμενος εἰνῶ!, 
᾽νἦ ΘΑ ἂ΄Ὦ ς »“» “.. « ᾽ ΄ 
τχλλ ὅγε, οἱ δῶμεν ξεινήϊον, ὡς ἐπιειίκες" 
᾿ ΄ Ἕἧ “Μ 5 τα ᾽ν δώδεκα γαρ κωτὰ δῆμον ουρίστρέπεες βασιλῆες 300 
, ἀρχοὶ κραίνουσι, τρισκωιδέκατος δ᾽ ἐγὼ αὐτός" 

Τὰ ξ, ἢ “ »»- Ν ᾽ "»"ἅ» 

"τῶν οἱ ἐκώστος φωρος εὔπλυνες, δε χιίτωνων, 
»-Ὃ» ᾽ ͵ ταὶ χρύσοιο τώλαντον εἐνείκωτε τιμήεντος" 

ι ᾿ δ 7 ΄ » ΄ ΦΡΩ ὦν» ἅτὰ Ν [νἅψα επάντω φέρωμεν ἀολλέες, ὄφρ᾽ ενὶ χερσὶ 
»Ὦ»" »" μ ΄ 3 3 "Ψ ἱτεῖνος ἔχων ἐπὶ δόρπον ἴη χαίρων εἰὴ θυμῷ. 305 
ΟΝ »" τ ιν, ᾽ 7 ᾽ ». 

«υρυώλος δέ ἐ αὐτὸν ὠρεσσώσθω ἐστεεσσίι 
Ι ΄ 3 3, 93) ἊςΚἅ “ 5 αὶ δώρῳ, ἐπεὶ οὔτι ἔπος κατὰ μοῖρων ἔειπεν. 

ἃ » ᾽ ε “ον ΄. 4 ἢ Ἀν 
Ὡς ἔφαθ ΩΝ ὥρῶ πῶντες ἐσήνεον, δ᾽ ἐκέλευον' 

ἘΝ ν᾿" ΤΣ Υ ον ᾿ ὥρα δ᾽ ἄρ᾽ οἰσέμεναι πρόεσαν κήρυκω ἕκαστος. 
ΕΔ ᾽ Ψ ᾽ 3 ΄ 
ὃν δ᾽ αὖτ᾽ Εὐρύωλος ἀπαμείβετο, φώνησέν τε" 4οο 

᾿ ὦν »-"Ά ψ' Ε “Ἢ ᾿Αλκίνοε κρέϊον, πάντων ἀριδείκετε λαῶν, 
᾿ πυὺν τὸν » -. Ζ ε Ν οἰγῶρ ἐγώ τὸν ξεῖνον ὠρεσσομῶ!, ὡς σὺ κελεύεις" 

» ς ΒΟῸΣ Ἔλα ὥσω οἱ τόδ᾽ ἄορ παγχάλκεον, ᾧ ἔπι κώπη 

᾿ 384. ἑτοῖμα] ἐτῦμα 864 γρ. ἑτοῖμα Η. ἔτυμα ρίο ν. 1. ἡ. 5480. βοι. ἐπιξεικές. 
92. ἕκαστος φᾶρος] φᾶρος ἕκαστος ἡ, ΝΥ. 0. τῶν δὲ ξέκαστος. 2093. ἐνεί- 
τε οὕ ΒΡ ΓΆΒΟΥ. ἐνέγκατε Η. 304. ἀολλέες) ἀολλέα Υ.. 306. δέ ἑ 

ὑτὸν) δέ ἑαυτὸν Η. 10. ἔε. βεπέεσσι. 307. [ῃϊϑγ ᾿Πη688 ΓΘρΟβι τη} 
ἃδοὶ ἔπος Η. 10. ξέπος. ἔξειπεν. 300. βέκαστος. 4ο1. λαξῶν. 
03. 405. ῥοι. 

᾿ς χαριέστερον εἶναι ((. 5.). Ε΄. Ω. ᾿Αλκίνους δώδεκα ὄντων, ὡς ὁ ἑξῆς στίχος 
55. Γήθησεν δ᾽ ἱ. μ. ᾿Αλκινόοιο] Κεχα- δηλοῖ. Ε΄. Ο. 304. ᾿Αολλέα] Ὁμοῦ 
Μεένην τοῖς ἀκούουσι, τὴν μαρτυρίαν συναχθέντα, ἀθρόα. Ψυ]ρ. 306. Εὐ- 
οῥέρων εἰς χαρὰν ἐκίνησε τὸν ᾿Αλκί- ρίαλος δέ ἑ αὐτόν] Ὃ τὸν ᾿Οδυσσέα ὀν- 
ὃν, δῆλον δὲ ἐκ τῆς διαθέσεως ἧς ἔχει εἰιδίσας ὥς τινα πλωτῆρα καὶ μὴ ὡς 
ἐνεχθέντων αὐτῶν" δῶρα γὰρ δίδωσ, στρατιώτην τιμήσας. Ὁ. ᾿Αρίσταρχος 
ιὲ τοὺς ἄλλους συμβάλλειν προτρέπε- τὴν ἑ ἐγκλίνει καὶ Ἡρωδιανός. Η αΥ]. 
ες , 400. Δώδεκα γὰρ κατὰ δῆ- 403. Ὧι ἐπὶ κώπη ἀργυρέη] ᾿Αναστροφὴ 
Ψ] Δῆλον δὲ ἐκ τούτων ὅτι ἀριστοκρα- τῆς λέξεως, ἐν ὦτινι! ἄορι ἥτοι φασγάνῳ 

ε -» “ 5 ΝΣ ἃ τίς ἐστιν ἐξέχει δὲ ἐν αὐτοῖς ὁ καὶ σπαθηρᾷϊ ἀρσγυρέη κώπη ἦν. δι δὺς Χ ρᾳᾷ ἢ ἢ 

" σπσαθηρᾷ ὈΔΥΡΑΓΔΠ) ΓΟΟΘΏ ΟΥ̓ ΠῚ [ὈΥΙΠ ἈΠ) 6586 ΡαΪΆ Ραμ: παπς {, (ἃ. Ξομποίάοτο 
Νο ἀο᾽οα υἰεῖινα συ Παρὰ βου! θοηάιι πὶ οπδο στάθη. ΒΌΤΥΜ. 

ΨΌΟΣ, 1. ἘΠῚ 



922 ΟΔΥΣΣΕΙΑΣ Θ. 404-425. 

ἀργυρέη, κολεὸν δὲ νεοπρίστου ἐλέφαντος 

ἀμφιδεδίνητωι πολέος δέ οἱ ἄξιον ἔστωι. 
ς 3 Χ 9 » ͵ 7 4 " 

Ἃς εἰπῶν, ἐν χερσὶ τίθει ξίφος ὠργυρόήλον, 
7 ΄ 93) 7 ͵ 

καὶ μιν φωνήσως ἕπέω πτερόεντοῶ προσηυσῶ" 
“ χ (2 “ 51 ἡ, 9» ΄ 

Χαῖρε, πάτερ ὦ ξέϊνε' ἔπος δ᾽ εἴπερ τι βέβακται 
Ν 57 Ν "ἤ 5 Ν “7 

δεινὸν, φῴφωρ το φεροίεν ἀνωρπάξασαι φΦελλωι. 

σοι δὲ θεοὶ ἄλοχόν τ᾽ ἰδέειν, καὶ πατρίδ᾽ ἱκέσθαι, 

δόϊεν' ἐπειδὴ δηθὰ φίλων ἄπο πήματω πάσχεις. 

Τὸν δ᾽ ἀπαμειβόμενος προσέφη πολύμητις Ὀδυσσεύς" 

καὶ σὺ, φίλος, μάλω χαῖρε, θεοὶ δέ τοι ὄλβια δοϊεν" 
αν; "ἢ Ζ7΄ Ν ͵΄ » 

μηδὲ τί τοι ζίφεός γε ποθὴ μετόπισθε γένοιτο 
7) 3 ν΄ Ψ; Ν ΄ » 3 

τούτου, Ὁ δὴ μοι δώκως ὠρεσσώμενος «πεεσσιν. 
εὐ ς Ν 2 ὦ τ 7 ᾿ Ψ' 

Η ρὼῳ, καὶ ὡμῷ ὠμοισι θέτο ξίφες ὠργυροήλον. 
ν 71 ., 9. 7.5 Ν »" ὡς "»"" »ὋὉ 

δύσετό τ ἠέλιος, κωὶ τῶ Ἀλυτῶ δώρω σ᾿ ὠρήεν" 
Ν δ νὺΣ ΕῚ » : 74 ͵ ΟῚ Υ 

καὶ τῶὙ ἐς Ἀλκινόοιο φερον κήρυκες ὠγώωυοι" 
δ " " ὕὕ 2) 3 2 ᾽ 7 

ἐξάμενοι δ᾽ ὥρω παϊθες ἀμύμονος Αλκίνόοιο, 

μητρὶ παρ οἰδοίη ἔθεσαν περικωλλέω δώρω. 
»“ γ » Ψκ᾽ ᾧ ΨΦΙΝ "4 2 7 

τόϊσιν δ᾽ ἡγεμόνευ ἱερὸν μένος ᾿Αλκινόοιο" 

ἐλθόντες δὲ κάβιζον ἐν ὑψηλόσι θρόνοισι. 
μῶν Ε  Σ.; ἣκ σ, ᾿Φ 2 Ἂ 

δὴ βὼ τότ Αρήτην προσέφη μένος Αλκινόοιο" 

Δευρο, γύναι, φέρε χηλὸν ἀριπρεπέ, ἥτις ἀρίστη" 

ἐν δ᾽ αὐτῇ θὲς φᾶρος εὔπλυνες, ἠδὲ χιτῶνα. 

404. κολεὸν δὲ} κολοδεὼ Κ΄. 406. βειπών. 407 Ρβέπεα. 

400. Μυϊραΐδηι παθοῦ οχ βπηθηά, 654. πη. Η. 866 ογαῦ θύελλαι, αυοά δᾶ 

Βοΐ βοῃοαβίθβ Αρο] Ομ" 1. 1324. ΡΟΒΞ. 
417. δύσετό] δύσετο Η. ’ 

πεεσσιν». 

404. Κουλεός (51. 64. 8ἃπί.}} Ἡ ξι- 

φοθήκη. υϊσ. Κολεόν} ΓΡ. κουλεός. 

Ηώ]. 408. Βέβακται] Πεφλυάρη- 

ται. ἔνθεν καὶ βάβαξ (Νυϊὶρ. βάξ), 
ε 

παρὰ τὸ βάζειν, ἐκεκράκτης (Να!ρ. ὁ 

κράκτης, 801. ὃ κεκράκτης). Ε΄. Ψ ]ρ. 

4099. Φέροιεν ἀναρπάξασαι ἄελλαι] 

ΒΟ πη, τ αἰ Μαῖι8, Ἔχ ΒΌρρ|6- 

τηθητ8 οοάἸοἰβ Ἰοηρα γΘΟΘ ἢ ἸΒΒΙΤΏΪ5: 
Ὅμοιον τοῦτο εἶπε καὶ ὁ ἅγιος Γρηγόριος 

ὃ θεολόγος ἐν τῷ κατὰ ᾿Ιουλιανοῦ πρώτῳ 

στηλιτευτικῷ. ἔχει δ᾽ οὕτως" τοῦτο μὲν 
δὴ τὸ ἐμὸν θαῦμα. καὶ εἰ μὲν ψευδὲς, 

41ο. τε βιδεῖν. 415. ξε’ 

118. ΨΙΠ1. 

495 

410 

415 

420 

425 
4ο8. μόδας 

β 

αὖραι φέροιεν, εἰ δ᾽ ἀληθὲς, πάλιν Βα. 
Ἄν τ , Ν ἢ εὰὖἋ λαὰμ προκηρύττει καὶ δαίμονες 1 
γοῦσι τὸν ᾿Ιησοῦν ἄκοντες καὶ ἐκ τῶ 
3 ΄, [2 “Ὁ ὦν Ὁ 5 

ἐναντίων, ἵνα μᾶλλον πιστωθῇ ἡ ἀλή' 

θεια. Ἐ. 413. Καὶ δὺ φίλος] Καὶ σὺ 
φησὶν ὁ ̓ Οδυσσεὺς ᾿Αττικῶς. μὴ ἔτι γέ 
γοιτο τοῦ ξίφους ὅ μοι δέδωκας ποθὴ ἐπ 

τὸ ἔμπροσθεν ἤτοι ἐπιθυμία. ὠ. 415 
᾿Αρεσσάμενος] Φιλοφρονησάμενος. 4) 

424. Φέρε χηλὺν ἀριπρεπέ!] Τὸ κιβώτιον 
παρὰ τὸ ἐν αὐτῷ χέεσθαι τὰ ἐμβαλλό 
μένα. Ὁ. 425. Ἔν δ᾽ αὐτῇ] Λεΐπε 

τὸ, ἵνα βάλλαμεν τὰ δῶρα τῶν Φαιάκων 



1.18. ΥΠΠΙ. 

9... 

᾿ 

426. 428. 430. βοι. 

{32. ἐνὶ μεγάρῳ] ἐν μεγάρους Υ. 

|.42. Είδε. 

αὶ αὐτὴ δὲ πρόσφερε τὸ φάρος καὶ τὸν 
“τῶνα. τὸ γὰρ. ποτήριον φιλοτιμίας 
νεκα δίδωμι. Β. ὦ. 426. ᾿Αμφὶ δέ 
ἢ ἽΝνεκα δὲ αὐτοῦ. Β. Ἰήνατε] Εὐ- 
βῥάνατε, θερμάνατε. Β. 4534. Τρί- 
οδα} ἴῃ οοὐα. Η 81]. δ πηλγρίηθῃι : 
ῥ. καὶ λέβητα, ηαιιοα 86 ῃοΐαγα αἰοὶς 
ΟΥ̓ΒΟΏΙΙΒ. τ ραΐοαΐ αυδηὶ [Δ 0116 νὰ- 
ἰδ ἸδοιΘμθ8. ὃχ πηθυῖβ ἰηϊογργοία- 
ἰομΐθιιβ Πιιχοτῖηι. ΥὙἹᾺ. πῸ5 βιιρτὰ 
κ β΄. 444. Αααϊι Ξομο  αβῖθβ Ηδ1]. 
ἶχε δὲ ὁ λέβης τρίποδα. 443. Θοῶς 
᾿ ἐπὶ δεσμὸν ἴηλον)] Ἐπίβαλε. δεσμοῖς 

ΟΔΥΣΣΕΙΑΣ Θ. 426-444. 

433. ἔξειπεν. 
Χ ΘΠΘὨα. ο)ιι54. τη. Η, ἵστασαν οογία γϑτὰ Ἰβοῖίο, ϑ'6ὰ ἔστασαν Ποῃ ορο- 
ἌΓΕ ΘΥΤΟΥ͂, αὖ αἰ Εποβίιβ. ΡΟΕ 5. 
Ὁ. ἔχεαν] ἔχευαν Η. 4538. ἄρ᾽ ἐτάδιι) Η. 440. βεσθῆτα. ῥοι. 

444. ὁππόταν] ὁππότ᾽ ἂν Η. ὙΥ. ὁππότ' ἂν αὐτὸς Ψ, 

9295 

᾽ ε Χ ) ΄ Ἴ. 

ἀμφὶ δέ οἱ πυρὶ χαλκὸν ἰήνατε, θέρμετε δ᾽ ὕδωρ, 
ὄῴρω λοεσσάμενός τε, ἰδών τ᾿ εὖ κείμενα πάντα 
δώρω, τώ οἱ Φαίηκες ἀμύμονες ἐνθάδ᾽ ἔνεικαν, 
'δαιτί τε τέρπηται, καὶ ἀοιδῆς ὕμνον ἀκούων. 

ΑΝ ΑΒ 2 ἢν Κ Ἂς Ἀ 3 7 
κωΐ οἱ ἐγὼ τόδ᾽ ἄλεισον ἐμὸν περικωλλες ὁπάσσω, 

Ι 7 » ᾽ 7 . 

χρύσεον, ὄφρ᾽ ἐμέθεν μεμνημένος ἤματω πάντα 
σπένδη ἐνὶ μεγάρῳ Διΐ τ᾽, ἄλλοισίν τε θεοῖσιν. 
Ὡς ἐφατ᾽" ᾿Αρήτη δὲ μετὰ δμωῆσιν ἔειπεν, 

ἀμφὶ πυρὶ στήσαι τρίποδω μέγαν ὅττι τάχιστα. 
αἱ δὲ λοετροχόον τρίποδ᾽ ἵστασαν ἐν πυρὶ κηλέῳ, 
ἐν δ᾽ ἄρ᾽ ὕδωρ ἔχεων, ὑπὸ δὲ ξζύλω δαῖον ἑλοῦσαι" 

] Ψ -“" 2 Ζ Γ". γάστρην μὲν τρίποδος πὺρ ἄμφεπε, θέρμετο ὃ ὕδωρ. 
.: ἢ Δ. 4 ΄ ᾿ Αν ΄ Ν 
τόφρω δ᾽ ἄρ᾽ ᾿Αρήτη ξείνῳ περρκωλλέα χηλὸν 

» 7 “  ἂἱ-ἷἵἷ Ὼ 7 τῆς ζέφερεν θαλάμοιο, τίθει δ᾽ ενὶ κώλλιμω δώρω, 
ξσθηταω, χρυσόν τε, τώ οἱ Φωίηκες ἔδωκαν" 
ἦν δ᾽ αὐτῇ φᾶρος ίηκεν, καλόν τε χιτῶνω, 
καί μιν φωνήσωσ᾽ ἔπεω πτερόεντω προσηύδα" 

δι κκς “" »͵ » »“ πο δι κπκ - Ψ 

Αὐτὸς γὺν ἴδε πώμα, θοῶς δ᾽ ἐπὶ δεσμὸν ἴηλον, 
ὝΨ. 7, ς «τ 

ἥτις τοι καθ᾿ ὁδὸν δηλήσεται, ὁππότων αὖτε 

430 

435 

449 

427. τε ἰδών τ᾽ εὖ} γε ἰδὼν εὖ (564 τ᾽ ροϑῖ ἰδὼν Δα ϊτιτη 
ὶ πΊ, γροθηῖ, τὸ ρυῖο, ΡΟΗΒ.) Η. 10. Ειδών. 420. ὕμνον] ὕμνων Η. 

435. τρίποδ᾽ ἵστασαν 

436. ἐν δ᾽ ἀρ αἱ δ᾽ ἄρ᾽ οκ διηδηά. Η. 
442. βέπεα. 

γὰρ ἠφανίζοντο (80. ἠσφαλίζοντο) τὸ 
παλαιόν" νεωτέρων γὰρ Λακώνων ἡ 
κλείς. Τὸ δὲ ἀφ᾽ ἑαυτοῦ ποιῆσαι τὸν 
᾿Οδυσσέα ἐξασφαλιζόμενον, ἀπρεπές. 

δοκεῖ γὰρ (1110, δοκοῖ γὰρ ἄν) μὴ πισ- 
τεύειν τοῖς συμπλέουσι. διότι (80Γ. 
διὸ τῇ) γυναικὶ τὰ περὶ τὴν ἀσφάλειαν 
-Ὁ -“ » »" μν ε ΄ τῆς χηλοὺ ἀπέδωκεν (86. ὃ ποιητής). 

Β. ῷᾧ. 444. Ὁππότ᾽ ἄν αὖτε εὕ- 
δησθα Τοῦτο συντελεῖ εἰς τὴν ἀπολο- 
" - ν» ’, Μ“ ᾿ γίαν τοῦ ᾽Οδυσσέως ὕπνου. ἔοικε γὰρ 

κατ᾽ ἰδίωμα ἀκολουθοῦν ταῖς ναυσὶ τῶν 
Φαιάκων κατακεκοιμῆσθα, καταπλέων 

τὰ ἢ 



ΟΔΥΣΣΕΙΑΣ Θ. 445-64: 294. 118. ΥΙΠΠὲ 

εὕδησθω γλυκὺν ὕπνον, ἰὼν ἐν νηὶ μελαίνῃ 445 

Αὐτὰρ ἐπεὶ τόγ᾽ ἄκουσε πολύτλας δῖος Ὀδυσσεὺς, ᾿ 
ΕῚ 3.5 5 7 “ »Ὺ»"" “Ὑ Ν Ιν ΕΣ 

αὐτίκ ἐπήρτυε πωμώ, θοῶς δ᾽ επὶ δεσμὸν ιηλε ᾿ 
» .« Ἄν ΄ ἣν 5 7 

σοικίλον, ον ποτε μὲν δέδωε φρεσι πότνια Κίρκη, ν᾽ 
3 3 327 

ωὐτόδιον δ᾽ ἄρω μιν ταμίη λούσωσθαι ἄνωγεν, 
ἔς ῥ᾽ ἀσώμινβον βάνθ- ὁ δ᾽ ἄρ᾽ ἀσπασίως ἴδε θυμῳ 450 

θερμὼ λοέτρ' ἐπεὶ οὔτι κομιζόμενός γ᾽ ἐθάμιζεν, ᾿ 
ϑ ΄ἿΝ Ἁ ων -» δον 

ἐπειδὴ λίπε δώμιω Καλυψοῦς ηυκομοιο) 
͵7͵ “ὁ « 7, ον δας 5 ἝΞ 

τοῴρω δέ οἱ κομιδὴ δὲ θεω ὡς, ἔμπεδος εν. ᾿ 
͵΄Ν 3... Ν “ Ν ΝΣ Ν - ᾿ ͵΄, 

τὸν δ᾽ ἐπεὶ οὖν δμμωαὶ λουσῶν, κ͵ὶ χρισῶν ἐλαίω, 2 

ἀμφὶ δέ μιν χλαῖναν κωλὴν βάλον ἠδὲ χιτῶνω, 458 
5, ἽΝ 3 "αι 3 ἊΝ 

ἔκ ἡ ἀσαμίνθου βὰς ἄνδρας μέτω οἰνοποτηρως 
5... 7 Χ » 327 Ψ 2 

ἤϊε" Ναυσικάω δὲ, θεῶν ἄπο κάλλος ἔχουσω, 

στή βώ παρῶὼ σταθμὸν τέγεος πύκω ποιήτοϊο᾽ 

θαύμωξεν δ᾽ Οδυσήω ἐν ὀφθαλμοῖσιν ὁρωσώ, : 

καί μιν φωνήσωσ᾽ ἔπεα πτερόεντω προσηύδα" 4696 

Χαῖρε, ξεῖν᾽, ἵνα καί ποτ᾽ ἐὼν ἐν πατρίδι γαίῃ ᾷ 

μνήση ἐμεϊ, ὅτι μοι πρώτη ζωάγρι ὀφέλλεις. 
Τὴν δ᾽ ἀπαμειβόμενος προσέφη πολύμητις Ὀδυσσεύς 

Ναυσικῴω, θύγατερ μεγωλήτορος ᾿Αλκινόοιο, ἑ 
᾿ 

ε 

445. ἰὼν] ἰών Η. ΟἸϊαῦ 80}ιο]. δα ν΄. 79. ἐὼν ΡΟΗΒ. 
440. ἄνωγεν] ἀνώγει Ἡ. Μ΄. γρ. ἄνωγεν Η. 
μιζεν)] γε θάμιζεν Η. Κ΄. ἍΥ. 

νοποτῆρας. 46ο. βέπεα. 

εἰς τὴν πατρίδα. ὦ. 448. Δέδαε φρε- 

σὶ πότνια Κίρκη] Ἐδίδαξεν" ἐπεὶ πρότε- 
ΦΊΩ -Ὡ 2). Ν ΕῚ ,ὔ 

ρὸν οἱ ἑταῖροι ἔλυσαν τὸν ἀσκὸν. Ἐ) ΘΓ. 

ψυϊρ. 4490. Αὐτόδιον] ᾽Εξ αὐτῆς ἐκεί- 

νης τῆς δδοῦ οὐκ ἀλλαχοῦ ποὺ παραχωρη- 

θέντα" ἢ αὐτοδίως, πρὶν ἀλλωχοῦ πο- 
- Ἀ ἈΝ “Ὁ ΝῊ , 

ρευθῆναι μετὰ τὸ δῆσαι τὸ κιβώτιον. ΕἸ. 
Παραχρῆμα, ἐξ αὐτῆς ὁδοῦ ἢ αὐτοδίως 

πρὶν ἀλλαχοῦ χωρισθῆναι ἀπὸ τοῦ δεσμοῦ 
τῆς κιβώτου. Β. Ω. Οὗ, Ψυὶρ. 450. 
᾿Ασάμινθον) ᾿Ασάμινθος λέγεται διὰ τὸ 

μινύθειν καὶ οἵον ἀφανίζειν τὸν ἄσον (80Υ. 
Ν Ε “Μἶ Ν εὕὔ ᾿ νι ε, 

τὴν ἄσιν) ἤτοι τὸν ῥύπον. Τὸ δὲ ῥά πα- 

ραπληρωματικὸς σύνδεσμος. ῬΑ]. Ω. 

452. ἐπειδὴ] ἐπεὶ δὴ '. 
γε----ἦεν) μοι κομιδῆ τε----εἴη 5000]. 84 451. Η, 

464. θύγατερ] θυγάτηρ Ν. 

446. δῖξος. 
451. γ᾽ ἐθά- 

4532. οἱ κομιδή 
456. ῥοι- 

450. Εἴδε. 

1Ό. ἔοι. ξώς. 

} 

451. Ἐπεὶ οὔτι κομιζόμενος) ᾿Αντὶ τὸ 
οὐδὲ ὅλως. κομιζόμενος ἥτοι κομιδῆς καὶ 
ἐπιμελείας ἠξιωσμένος (516), ὡς δῆ τὸ 

ἐκ τοῦ ἐπιφερομένου, τόφρα δέ μοι κο" 
μιδή τε θεῷ ὡς ἔμπεδος εἴη. Β΄. ἃ 
453. Θεῷ ὡς] Ὡς θεῷ εἶπε διὰ τὴν εὖ- 
εξίαν τοῦ σώματος καθόσον μὲν καὶ ἡ 

Καλυψὼ ὑπισχνεῖτο θήσειν ἀθάνατον. Β. 
456. Οἰνοποτῆρας] Τοὺς εὐωχουμένους, 
τοὺς φέροντας ταῖς χερσὶν ποτήριω οἴνοι; 

πλήρη. ὦ. 458. Στή ῥα παρὰ σταθ- 
μόν] Ἐπίτηδες ἵνα ὑπομνήσῃ αὐτὸν τῆι 
εὐεργησίας. ὦ. 459. Ἔν ὀφθαλμοῖσι» 
ὁρῶσα] (Γρ.) ἐπεὶ ἴδεν ὀφθαλμοῖσιν. 



ΟΔΥΣΣΕΊΑΣ Θ. 46ς-----486. 018. ΥἼΙ. θ9 5 

ὥὕτω νὺν Ζεὺς θείη ἐρίγδουπος πόσις Ἥρης, 
ἠκαδέ τ᾽ ἐλθέμεναι, καὶ νόστιμον ἥμαρ ἰδέσθαι" 
ὦ κέν τοι κοἰκεῖθι, θεῷ ὡς, εὐχετοωμήν 
ἰεὶ ἡματω πάντα σὺ γάρ μ᾽ ἐβιώσαο, κούρη. 
Ἦ ῥω, καὶ ἐς θρόνον ἵζε παρ᾽ ᾿Αλκίνοον βασιλῆα 

ἡ δ᾽ ἡδὴ μοίρως τ᾽ ἔνεμον, κερόωντό τε οἶνον. 
ἤρυξ δ᾽ ἐγγύθεν ἤλθεν, ἄγων ἐρίηρον ἀοιδὸν, 
ἡμόδοκον, λαοῖσι τετιμυένον" εἷσε δ᾽ ἄρ᾽ αὐτὸν 

μέσσῳ δαωιτυμόνων, πρὸς κίονα μωκρὸν ἐρείσας. 
ἡ τότε κήρυκα προσέφη πολύμητις Ὀδυσσεὺς, 
ὥτου ἀποπροτωμῶὼν, ἐπὶ δὲ πλεῖον ἐλέλειπτο, 
ἡργιόδοντος ὑὸς, θωλερὴ δ᾽ ἥν ὠμφὶς ὠλοιφή᾽ 

Κήρυξ, τῇ δὴ, τοῦτο πόρε κρέως, ὄφρω φάγῃησι, 
ἡμοδόκῳ, καί μὲν προσπτύζομαι, ὠχνύμενός περ. 
ὥσι γὼρ ἀνθρώποισιν ἐπιχβονίοισιν ἀοιδοὶ 

γιμῆς ἔμμοροί εἰσ: καὶ αἰδοὺς, οὕνεκ᾽ ὥρω σφέας 
ἴμως Μοῦσ᾽ ἐδίδαξε" φίλησε δὲ φῦλον ἀοιδῶν. 
Ἃς ἄρ᾽ ἐφη᾽ κήρυξ δὲ φέρων ἐν χερσὶν ἔθηκεν 

ρωΐ Δημοδόκῳ" ὁ δ᾽ ἐδέξατο, χαῖρε δὲ θυμῷ. 
ηἱ δ᾽ ἐπ᾽ ὀνείαθ᾽ ἑτοῖμια προκείμενα, χεῖρας ἴαλλον. 
ὑτὰρ ἐπεὶ πόσιος καὶ ἐδητύος εξ ἔρον ἕντο, 
ἡ τότε Δημόδοκον προσέφη πολύμητις ᾿Οδυσσεύς" 

465 

. 

470 

475 

480 

485 

466. ξοίκαδε. Ειδέσθαι. 467. Εώς. 468. ἐβιώσαο] ἐβιόσσαο. γρ. 
ἰώσω Ἡ. 470. τ᾽ ογάϑιιη Η. 1). βοῖνον. 471. ἦλθεν ἄγων] ἦλθε 
βέρων Ἡ. 472. τετιμένον] τετιημένον Η. 10. λαβοῖσι. 476. ὑὸς 

ἴὩ. ῬΓ. υἱὸς ΘΧ Θιηθηα. συὸς ἴῃ Ὠιᾶγρ'. ᾿τῸ ν. 1. Η. 483. ἥρω ἥρω. 
ῥῳ ὟΥ. 

α]. 408. ᾿Ἐβιόσσαο (8ϊο φή, δῃϊ.}7} 

Γὸ ζῆν περιεποίησας, ἔσωσας. ΜΡ. 
ἘΡιόσσοο) Γρ. βιώσω. Ἠδι]. 477. 
Κήρυξ τῇ δὴ τοῦτο πόρε κρέας] Τοῦτο 
ϑ0Υ, Τὸ τῇ) ῥῆμα προστακτικόν ἐστι 
ταρὰ ποιηταῖς εἰρημένον χρόνον ἐνεστῶτος 
αἱ παρατατικοῦ. καὶ ἔστιν ἀπὸ θέματος 
ὕ τῶ 5, ὡς λῶ λῆς λῆ, ζῶ ζῆς, ζῇ, οὕτω 

ὦ τῆς τῆ. τούτου ὁ παρατατικὸς ἔτων 
᾿ς Ἁ ͵ Ν Ἁ ’ 4 
ὺ)ς ἔζων, τὸ δεύτερον καὶ τὸ τρίτον ἔτης 

»“ ε 5 210 » 7 -“ ’ ἐτή, ὡς εζης ἔζη. ἐκ τούτου τοῦ τρίτου 
κατὰ ἀποβολὴν τοῦ ε τῇ γίνεται τὸ πρὸσ- 

᾿ ε Ε ͵ , Ν Ν τακτικὸν ὡς ἐχρύσου χρύσου. Τὸ δὲ 
͵ ᾽ » ’ Ἀ Ἁ «νυ φάγῃσι κατ᾽ ἐπέκτασιν. Τὸ δὲ ἑξῆς, 

δέξαι τοῦτο καὶ πόρε κρέας Δημοδόκῳ. 
Βνῷ. 4ὃς. Αὐτὰρ ἐπεὶ πόσιος] Δαι- 
μονίως τῇ τάξει ἐχρήσατο. οὐ γὰρ ἅμα 
τῇ δόσει τῶν κρεῶν εὐθὺς ἐπιτάττει τὰ 

ἈΝ τ Ν᾽ Μ » Ν -“ περὶ τὸν ἵππὸν ἄδειν, ἀλλὰ προθεραπεῦ- 
Ἁ -“ -“ Ἁ σαι μὲν τῇ τιμῇ. τὸ δὲ πρόσταγμα εἰς 

" Ψιά. 5.80}. “.. 34). ΒΌΤΤΜ. 



8926 ΟΔΥΣΣΕΙΑΣ Θ. 485--- 504. 118. ΝΠ, 

Δημόδοκ᾽, ἔξοχα δή σε βροτῶν αἰνίζομ᾽ ὥπάντων" 

ἢ σέ γε Μουσ᾽ ἐδίδαξε, Διὸς παῖς, ἢ σέ γ᾽ ᾿Απόλλων" 

λίην γὰρ κατὰ κόσμον ᾿Αχαιῶν οἶτον ἀείδεις, 

ὅσσ᾽ ἔρξαν τ, ἐπαθόν τέ καὶ ὅσσ᾽ ἐμόγησαν ᾿Αχαιοί" 498 

ὡς τέ ΤῸ ἣ αὐτὸς παρεῶν, Ἵ ἄλλου ὀκούσας. 

ὧλλ᾽ ἄγε δὴ μετάβηθι, καὶ ἵππου κόσμον ἄεισον 
δουρατέου, τὸν Ἐπειὸς ἐποίησεν σὺν ᾿Αθήνη, 

ὃν ποτ᾽ ἐς ἀκρόπολιν, δόλον, ἥ ἡγῶγε δῖος ᾽Οδυσσεὺς, 

ἀνδρῶν ἐμπλήσας, οἵ, ῥ᾽ Ἴλιον ἐξαλάπαξαν. 405 

αἵ κεν δὴ ψρθιν ταῦτω κατῶ μόϊρων κατωλέξης, 

αὐτίκ᾽ ἐγὼ σῶσιν μυθήσομαι ἀνθρώποισιν, 

ὡς ὥρω τοι ων θεὸς ὥπωσε θέσπιν ἀοιδὴν. 

Ἃς φάθ ὁ δ᾽ ὁρμηθεὶς θεοῦ ἡ ἤρχετο, φαῖνε δ᾽ ἀοιδὴν, 

ἔνθεν ἑλῶν, ὡς οἱ μὲν ἐὐσσέλμων ἐπὶ νηῶν ΠῚ 

βάντες ἀπέπλειον, πὺρ ἐν κλισίησι βαλόντες, 

᾿Αργέίοι' τοὶ δ᾽ ἤδη ἀγωκλυτὸν ἀμφ᾽ Ὀδυσῆα 

είωτ᾽ ενὶ Τρώων ἀγορή, κεκαλυμμένοι ἢ Ἱππῶ" 

αὐτοὶ γάρ μιν Τρῶες ες ὠκρόπολιν ἐρύσαντο.. 

480. ᾿Αχαιξῶν. 490. ξέρξαν. 
ηἶἷὰ5 ἴῃ ν. ΡΟΒ 5. 
ρ᾽ Ἴλιον] οὗ Ἴλιον ὟΥ. 10. οὗ Είλιον. 

γρ. ὡς οἱ μὲν. 502. ᾿Δργεῖγοι. 

καιρὸν ὑπέθετο ὅτε ἔμελλεν ἐκεῖνος ἀεί- 

δειν. Ὠ. 488. Ἢ σέ γε μοῦσ᾽] κα 
Τερψιχόρη, ἢ αἱ πραρλμῦ: Ε, 491." 
αὐτός] Γρ. καὶ, ἦ αὐτός, ἀντὶ τοῦ νυ 

ϑαρτα αἰζογατη ἢ ΒΟΥ ρῦμπι παρό. 

ῬΟΉΒ. οχ Ηδι]. λλλου ἀκούσας] 

Τὸ γὰρ μὴ παρὼν ὡς ἐν Τροίᾳ Δημόδοκος 

πάντως οὐκ ἄλλου ἀκούσας σε, φαμὲν 

ὅτι αὐτοδίδακτος ἦν ὑπὸ θεοῦ ἐμπνεόμενος, 
ὡς καὶ αὐτός φησιν, Ὃν πέρι μοῦσ᾽ ἐφί- 

λησεν (63.). Ω. 492. ̓ Αλλ᾽ ἄγε δή] 
Πίθανον τὸ ἐπίταγμο ἵνα παβ' ἄλλου 
μαθόντες τὰς ἐν ᾿Ἰλίῳ πράξεις ὑ ὑπομένον- 
τες ἀκούωμεν. ἐπειδὴ πᾶς ἔπαινος ἃ φθό- 
γον παρὰ τῶν ἀκουόντων ἐπάγεται; ἣ δὲ 

ἐ ΨΟΙἱ ᾿ίδαθο ἡ. ΒΌΤΥΤΜ. 
΄ὰ Ῥτοργῖα 4115, Ῥυΐα. 

᾿Αχαιβοί. 
493. ἐποίησεν] ἐποίησε Η. 

504. βερύσαντο. 

..4092. ἄεισον] ἄειδε Αρο]]ο- 
4094. δῖξος. 4095. οἷ 

50ο. ὡς οἱ μὲν] ὡς οἱ μεν οὗ βιιρτᾶ 

"ἐών υρ προσώπῳ ἀκρόασις μείζω τὴν 
ἔκπληξιν. . Ἵππου κόσμον Τὴν κατα- 
σκευὴν, ἢ τὴν οἰκονομίαν, ἢ τὴν ὑπόθεσιν. 
ΒΟ. 498: Ἐπειὸς ἐποίησεν σὺν ἊΣ 

θήνῃ] Οἱ τῶν “Ἑλλήνων τέκτονες. Ραϊ. 

Ιῃ Ψυ!ρ. δά 80] πὶ ὨΟΠΊΘῊ Ἐροὶ 
ϑουρύσπι ὁ τῶν Ἑλλήνων μὴ, 
Σὺν ᾿Αθήνῃ] Τοῦτό τινες τοῖς ἑξῆς σ 

ἄπτουσιν. Ἐ. 404. Δόλον] ᾿Αρίστα 
᾿Αριστοφάνης, δόλῳ, φασίν. 

407. Αὐτίκ᾽ ἐγω ἡ πᾶσιν] Γρ. 
χοὸς καὶ 
ΗδΔ1]. 
τίκα καὶ πᾶσιν. Πατ]. 409. Θεοῦ ἢ δ ἤν. 
χετο] ᾿Απὸ τῆς μούσης ἐμπνευσθείς" ἢ ἀπὸ 
θεοῦ ἀρξάμενος. Ῥα]. ᾿Απὸ θεοῦ τὴν ἀρχὴν 

τῆς τραγῳδίας (18. ποιούμιενος" ἢ) ἀπὸ ὃ τῆς 

[πὶ 5644. δυΐδῃι μος ἐπαινουμένῳ προσώπῳ Ἰάθιη αυοα ἐναντίον 

τοῦ ἐπ΄. πρόσ. γάϊογα ἀθροηΐ ᾳϊάθμι : 8 ΒΝ ποι ἀἰσαη. ΒΕ ΓΤΤΜ, 



. ὙΠ1|. ΟΔΥΣΣΕΙΑΣ Θ. ςος--ς2ο. 997 

Ν « ἈΝ « 7 Ν ͵7 δι ν ͵΄ 
ὃς Ο μὲν εἰστήκει᾽ τοὶ δ φκριτῶ πόλλ οὕγόρευον, ξος 
"» Ρ Μ 3 ΄ ε Ν ͵ μενοι ἀμφ᾽ αὐτόν" τρίχω δέ σφισιν ἥνδανε βουλὴ, 
γΝ ιν »" 7 “. "“ 

ἰὲ διωτμήξαι κοῖλον δόρυ νηλέϊ χαλκῷ, 
Ν᾿ ᾿ς 4 π , 2 4. 37 ! κατὼ πετράων βωλέειν ἐρύσαντας ἐπ ἄκρως, 
“-ε᾿ε,» Ὁ ὦ 7 4 ν᾿ “ἢ 

1 ἑοον μεγῪ ὠὡγώλμω θεῶν θελκτήριον εἰνγον!, 
" Ν ἣΝ, (ὶ δ΄ ΄ ν᾽ μ Γ περ δὴ καὶ ἐπειτώ τελευτήσεσθαι εμελλεν 510 
“ Ἀπ ἄπο, 5 » Αι ἃ ͵7 Ὡς, ͵7 ψίσων γῶρ ἤν ὠπολέσθαι, επήν πόλις ἀμφικωλύψη 

7] ΄ ε «7 «“ 57 ᾿ λουράτεον μέγων ἵππον, ὅ6᾽ εΐωτο πάντες ἄριστοι 
΄ ΄ ΠΝ ἊᾺ Ν ψφ ΄ Ἀργείων, Τρώεσσι φόνον καὶ κηρώ φεροντες. 

ΝΠ Ἴ ε ᾽ ΄ Ὧ 5» ον εἰδὲν δ᾽, ὡς ὥστυ διέπρωθον υιὲς Αχαίων, 
» » ᾿, 9 

ππόθεν ἐκχύμενοι, κοιλον λόχον ἐκπρολιπόντες. 515 
") Ἀ᾿, ὃ 7, “σ΄ - ͵΄ 

λλον δ᾽ ἄλλη ἄειδε πόλιν κερωϊζέμεν αἰπήν' 
ἂς 5 Ν ΄ “" ὑτὰρ Ὀδυσσήηα προτὶ δώμωτω Δηϊφόβοιο 

͵ ΝΟΣ. Ὁ» Ν ᾽ ΄ 7ὕ 3ήμεναι, ηὔτ Αρήω, σὺν ἀντιθβέω Μενελάω. 
ρ᾿ Ν 5. ἡ, ΄ ἕ ᾿ ΄ ’ εἶθι δὴ φινοτῶτον πόλεμον φάτο τολμήσωντω 
ἣν 5) ΠΝ ᾽ ΄ ικήσῶι καὶ ἔπειτω, διὼ μεγάθυμον ᾿Αθήνην. 520 

5ού, ἀμφ᾽ αὐτόν] ἀγχ᾽ αὐτοῦ Η. Υ. Θ]οββα πλησίον αὐτοῦ Η. δῦ. βάνδανε. 
᾽ο8, ἄκρας] ἄκρης Ἡ. ὙΥ. 11). ξερύσαντας. 509. ἢ ἐάαν] ἠὲ ἐᾶν (6 Χ 
ἡη6η4.) Η. Μ΄. ἐαᾷν ὙΥ. 513. ᾿Αργείων] ἀργεῖοι Η. 10. ᾿Αργείξων. 
,14. άστυ. ᾿Αχαιβῶν. 518. Μενελάξῳ. 

ἰούσης ἐμπνευσθείς. , ςο6."Αγχ᾽ αὐτοῦ ἔπειτα ἔμελλε τελειωθήσεσθαι τὸ ἐὰν 
οχῖ, Γρ. ἥμενοι ἀμφ᾽ αὐτόν. ῬᾺ]. Σφίν αὐτὸν θελκτήριον εἶναι. εἶπε γὰρ, τρίχα 
ἀντὶ τοῦ αὐτοῖς. ]ρ. 50. Διατμῆ- δέ σφισιν ἥνδανε βουλή. ΩΦ. ετό. Πό- 
αι ᾿Αρίσταρχος διαπλῆξαι, ὡς ἀλλαχοῦ, λιν κεραϊζέμεν) Τὴν πόλιν πορθοῦντα καὶ 
"ἃς μὲν ἔπειτα διαπλήσσοντες ᾿Αχαιοί ᾽᾽ διαφθείροντα. ᾧ. Αἰπήν] ᾿Απὸ μὲν τοῦ 
Π, ψ΄. 120.). Ηδ1]. Κοῖλον δόρυ] ᾿Απὸ αἰπός ἡ αἰπὴ καὶ ἡ ὑψηλὴ γίνεται, ἀπὸ 
οὗ λέγεσθαι τὰ ξύλα δούρατα ὠνόμασε δὲ τοῦ αἰπὺς ἡ αἰπεῖα. Β. 517. Προτὶ 
ὃν ξύλινον ἵππον ἐκεῖνον δόρυ κοῖλον. Τὸ δώματα Δηϊφόβοιο] "Αλκιμος γὰρ οὗτος 
νηλέϊ χαλκῷ ἐτυμολογεῖται ἐκ τοῦ νη γέγονε μετὰ θάνατον Ἕκτορος. ΕΣ. Ο. 

τερητικοῦ καὶ τοῦ ἐλέους, ἥτοι τὸ ἐλέους Καὶ ἐκ τούτου οἱ μεταγενέστεροι τὴν 
στερημένον. ὦ. ςοϑ. Ἐρύσαντε()] Ἑλένην καὶ Δηϊφόβῳ γήμασθαι λέγουσι. 
ξλκύσαντες 7. Ψυϊρ. Ἔπ' ἄκρα) Ἐ. Ο. ΡᾺὶ. νυ. 510. Αἰνότατον 
ἐπὶ κρημνῶν, ἢ ἐπὶ τῆς ἀκροπόλεως. Β. πόλεμον] ἜΦη δὲ αἰνότατον πόλεμον τολ- 
ΟΘ. Θεῶν θελκτήριον] ἹἸλαστήιον, εἰς μήσαντα ἔπειτα νικῆσαι διὰ τὴν μεγά- 
ρψιν θεῶν εἶναι. τέρπει γὰρ τοὺς θεοὺς θυμὸν ᾿Αθηνᾶν, ἥτοι διὰ τὴν οἰκείαν φρό- 
ἃ ἀναθήματα. Β. Ο. 510. Τῇ περ νησιν καὶ πανουργίαν. ὦ. ς20ο. Διὰ 
καὶ ἔμελλεν} Ἥιτινι βουλῇ καὶ μετ- μέγ. ᾿Αθήνην] Διὰ τὴν οἰκείαν φρόνηδιν 

Ὁ Βῖς ἴῃ δὰ. δῖ, Ἐπὶ Ἰΐδατο ἔογίαββο σφὶν ἑήνδαν. ΒΠΤΥΤΜ. 
γ ΨΊάο ἱπέγα δᾶ κ΄. 449. θὰ διατιμῇῆξα, ῬΡμοί5 ΜΚ. οἱ ϑυϊάαβ νυ. ἠξ. ΡΟΒΞ. 
" Νοιπϊηδεϊνα πη οὔβοῦνα, αἱ οδὲ οἴϊαδαι ἴθ ἀποθιβ ίπάον. οἵ παθβοῖ απὸ 56 Θοπη- 
πάθοι. ΒΕΤΥΜ. 



298 ΟΔΥΣΣΕΙΑΣ Θ. κ5:21:--- 540, ΓῚΒ, ΨἼ1Π1:-: 

ἈΚ τ ἃ 5 57) ΕῚ ῳ 

Ταυτ ἂρ ἀοιδὸς ἄειδε περικλυτός" αὐτῶρ Οδυσσεὺς 
7 ἐ δ Ἵ δ᾽ ἔ ξυσνιν» 7, 7 

τήκετο᾽' δώκρυ δ᾽ ἔδευεν ὑπὸ βλεφάροισι παρειάς. 
« ον 5 »"»"“ 

ὡς δὲ γυνὴ κλαίησι φίλον πόσιν ἀμφιπεσοῦσω, ς 

ὅς τε ξῆς πρόσθεν πόλιος λαῶν τε πέσησιν, 
5) “. ΄ ᾽ Ψ Ὰ μον Ἢ 

ὥστε! καὶ τεκέεσσιν ὠμύνων νήλεες ἡμῶρ᾽ 525 

ἡ μὲν τὸν θνήσκοντω καὶ ὠσπαίροντ᾽ ἐσιδούσω, 

ἀμφ᾽ αὐτῷ χυμένη λίγω κωκύει" οἱ δὲ τ᾽ ὄπισθεν 

κόπτοντες δούρεσσι μετάφρενον, ἠδὲ καὶ ὥμους, 

εἴρερον εἰσωνάώγουσι, πόνον τ᾽ ἐχέμεν καὶ ὀϊῶων᾽ 

τῆς δ᾽ ἐλεεινοτώτω ἄχεϊ φθινύθουσι σαρειαί" 538 
ἃ Ἂς 5 Ἐν, 5. 9 Υ “ 

ὡς Οδυσεὺς ἐλεεινὸν ὑπ᾿ ὀφρύσι δώρκρυον εἶβεν. 
91. ἡ Ε οἦ 

ἔνθ᾽ ἄλλους μὲν πάντας ἐλάνθανε δώκρυα λείων, 
᾽ 7 ἤ εὴ ᾽ 7 ᾽ εἰ Ὡ5. “ὦ 

Αλκίνοος δὲ μὲν οἷος ἐπεφρώσωατ, ηδ᾽ ἐνόησεν, 
-, 37 2 3 ων ἃς 2 

ἥμενος ΦὙΧχ, αὕτου, βαρὺ δὲ στενώχοντος ἄκουσεν" 

αἶψνα δὲ Φαιήκεσσι φιληρέτμοισι μετηύδα" 535 

Κεκλυτέ. Φαιήκων ἡγήτορες, δὲ μέδοντες, ν ὴ 
» γι "»“ἦ᾿ 

Δημόδοκος δ᾽ ἤδη σχεθέτω φόρμιγγω λιγεῖαν, 

οὐ γάρ πως πάντεσσι χωριζόμενος τάδ᾽ ἀείδει. 
3 “ Ψ Ἂ- Ν 2 »“Ὁ » 

εξ οὗ δορτιἐομέν τε, καὶ ὠρορε δῖος ὠοιδὸς, 
-, "7 5. γ2.. δῷ ", 

ἐκ τοῦδ᾽ οὔπω παύσατ᾽ ὀϊζυροιο γόοιο 

5.24. πρόσθεν] πρόσθε Ἡ. προπάροιθε πόλεως Δ΄. 
526. ἀσπαίροντα ξιδοῦσα. 
533. ἠδ᾽ ἐνόησεν] ἠδὲ νοήσεν Η. Ν. .ω 537: λιγεῖαν] λίρ 

530. ὦρορε δῖος] ὠρορε θεῖος Ἡ. 

5.25. Γάστεϊ. 

οχ βηῃθῃᾶ. Η. 

γειαν ὟΝ. 5.38. πως] πω . 

ἔος- 

καὶ πανουργίαν. ῬΆ]. 523. Πύσιν ἀμ.- 

φιπεσοῦσα) Περιπεσοῦα τὸν ἄνδρα περι- 

πτυξαμένη, περιχυθεῖσα αὐτῷ. ὦ. 524. 

Πρόσθε] Γρ. προπάροιθε. ΗΑ]. 525. 

Καλλίστρατος, ἄστει καὶ ὥρεσσιν (510), 

ὡς τὸ, ᾿Αμυνέμεναι ὥρεσσιν (11. εἐ.486.). 

Ηι]. ς 26. ᾿Ασπαίροντα ἰδοῦσω ἰοχῦ. 

Γρ. καὶ ἀσπαίροντ᾽ εἰσιδοῦσα. Ῥαϊ.. σ 70. 

Εἴρερον] Αἰχμαλωσίαν, δουλείαν τὴν περὶ 

τὰ ἔργα. καὶ ἀναπέπλασται κατ᾽ ἀρχὴν 

παρὰ τὸ ἐρᾷν. Ηπουβαια Ω. βεὰ 
Ψυὶρ. ἴἴὰ :-τοπαρὰ τὸ ἐρᾷν μετὰ ἐλευ- 

θερίας εἴρειν καὶ λέγειν τοὺς δούλους : οἷ 

540 

10. Ρεξῆς. λα ΩΣ 

530, φθινύθουσι 508 φθίνουσι 

10. δῖσ 

Ἃ ΚΣ ΩΣ ἭΗΣ Ἂ 
Ῥλὰ].----μαρὰ τὸ ἐρᾷν μετὰ ἐπιθυμίας. ἢ 

-Ὁ ὝΝ - κοῦσποντ. Τὴν ἐξ αἰχμαλωσίας δουλείαν 

νῦν ἐκάλεσεν, ἀπὸ τοῦ ἔριον. ἢ παρὰ τὸ 
- , 

ἐρᾷν τοὺς δούλους. ἅπαξ δὲ εἴρηται 
-ἂν 

ἡ λέξις. Ἐ;. Εἴρερος κατὰ τοὺς παλαι 
᾽ ͵ “ Ἀ Ἄν ΝΣ 

αἰχμαλωσία, δουλεία, παρὰ τὸ ἐρᾷν εἰ- 
- ΄ 

ρειν. οἱ γὰ" ἐν δουλείᾳ καὶ τοῦ λέγειν 

στέρονται μὴ παῤῥησιαζόμενοι. Β. Τοῖς 

᾿ κακοῖς παραμυθίαν ἔχει τὸ ἀποδακρύσαι- 

φησὶ γοῦν, Αἰψηρὸς δὲ κόρος κρυεροῖο γόοιο 

(δ΄. 1ο3.). ταύτῃ δὲ οὐδὲ ἐξουσίο, δᾶσ, 

κρύων διδοται, ἵνα ἐπικουφίσῃ τὴν συμ-, 

φοράν. Ω. “520. Ἔξ οὗ δορπέομεν} 

" Κοῦσσος ΟΥαοῖβ τοοοπ οὐ δ᾽ ρα βοαΐ τὴν σοδοκάκκην. Μ 14. Τ) ασαπριιπι, ΒΌΤΤΜ: 



,.18Β. ΣΙ. 

η 39᾽ 9 Ν Ἣ» 

λ επὶ πᾶσι τί 

Ο. βείπ᾽, 551. βάστυ. 

τὶ τοῦ ἐξ οὗ δεδορπήκαμεν. Β. 541. 
λα} Γρ. μέγα. Ἠα1]. κς42. Ὁ μὲν 
θέτω] Σχεθέτω, φησὶν, ὁ τραγῳδεύς. 
κωλυθήτω τῆς τραγῳδίας ἵνα μὴ τὸν 

ὃν ᾽Οδυσσέα καὶ τοὺς ξεινοδόκους, ἤτοι 
; ὑποδεχομένους ἡμᾶς τοὺς ξένους ἐπ- 

θλιβεροῖς ἄσμασιν. ἕνεκα γὰρ τοῦ 
' ταῦτα κεκρίνεται (810) ἥ τε εὐωχία 
ἡ λύρα. 9. Τερπώμεθα πάντες] 
ἱκῶς ἄγαν καὶ τοὺς ἄλλους ξενοδό- 

; καλεῖ. Ε΄. ς46. ᾿Αντὶ κασιγνήτου 
Ἴ Ὁ ξένος καὶ ἱκέτης ἀντὶ ἀδελφοῦ 
ἄνει ἐκείνῳ τῷ ἀνδρὶ ὃς κατ᾽ ὀλίγον 

στεύει ταῖς διανοίαις, Β. Ω. ς 47. 
περ ἐπιψαύει) ᾿Ολίγον, φησὶν, 

ι καὶ πλησιάζει ταῖς πραπίδεσσιν 
ταῖς φρεσὶν, διὰ τὸ σχεδὸν ἐκ τούτων 

ΥΟΙ,. 1. 

ΟΔΥΣΣΕΙΑΣ Θ. ς41-ττςς). 

543. πολὺ] πολλὺ : οὕ ϑιιργα οὕτω γρ. ἐστί Ἡ. νἱά. Ιηΐτα 540. 
7. ἐπιψαύει ἐπιψαύη οἴ ἴῃ ἰοχί. οἵ ἢ 
Ὗ. κ40. φάσθαι] φᾶσθαι Η. ἰδ. ἐστιν] οὕτω Ἡ. ϑογιρβογαΐῖ ἐστίν 56ἀ 

τίν ἰΥΔΌΒΥΘΓΒ18 ΠΠΠ 618 ποίδζιηι οἵ οὕτω ἀἀάϊίαῃι. ΨΙᾺ. βιρταὰ 543. ΡΟΙΒ, 
555. ξειπέ. 

929 
»“᾿ ᾿ς ᾿ς 57 “΄ Ε ΄ ξεῖνος" μάλω πού μιν ἄχος φρένως ἀμφιβέβηκεν. 

ΕΝ Ἁ 4 Ἄρ. 6 “ λλ᾽ ἄγ᾽, ὁ μὲν σχεθέτω, ἵν᾿ ὁμῶς τερπώμεθα πάντες, 
7 Ν » δ 4 .. Ὁ Ν ψ τ εἰνοδόκοι καὶ ξεῖνος" ἐπεὶ πολὺ κάλλιον οὕτω. 

᾿ Ν Γ᾽ ΖΝ 3 ᾽ς δ νεκὼ γὰρ ξείνοιο τάδ᾽ αἰδοίοιο τέτυκται, 
Ν νν 7] ε ψ' ομπὴ καὶ φίλω δώρω, τά οἱ δίδομεν φιλέοντες. 

᾿ς ΒΡ  Ζ τ ΄ ΄ γτὶ κασιγνήτου ξέινός θ᾽ ἱκέτης τε τέτυκτωι 
΄ “ Β΄, ἢ 3 7 ἐρι, ὅστ᾽ ὀλίγον περ ἐπι ψαύει πραπίδεσσι. 

"ν -“᾿ οἾ " “ Μξ ΄ 

Ὁ γυν μηδὲ σὺ κεῦθε νοημιῶσι κερδωλέοισιν, 
Ι Ὁ ῸΝΌΗΕ., Ξ ᾿ θ Υ 7 ΜΔ ττι κέ σ᾽ εἴρωμαι" φάσθωι δέ σε κάλλιόν ἐστιν. 

“ὔ ε “" τι 7 τ᾽ ὄνομ᾽, ὅ, ττί σὲ κέϊθ, κάλεον μήτηρ τε, πατήρ τε, 
᾽ ὲ Ἃς υἷῦν ᾽δΝ 7 οι θ᾽, οἱ κατὼ ἄστυ, καὶ οἱ περινωιετάουσιν. 

ν 7 5 ΄ ΄ ᾽ Ε] μὲν γάρ τις πάμπων ἀνώνυμός ἐστ᾽ ἀνθρώπων, 
Χ » ἣλ Ν ᾽ Ν “,(, ς΄“ "»" 

κωώκος, οὐδὲ μεν ἐσθλὸς, ἐπῆν τῶ πρωτῶ γένηται, 

545 

550 

΄ γι »"» 

θεντωι, ἐπεί κε τέκωσι, τοκῆες. 
᾿ ν' »ΟΣ΄ἤ-σ͵΄7 Ν δὴ Ζ΄ “ πὲ δὲ μοι γαιῶν τε τεήν, θημόν τε, πόλιν τε" 

᾿  ϑὼ ΄ -“ 

ὑρῶ σὲ τῇ πέμπωσι τιτυσκόμενωι φρεσὶ νῆες. 
ἧς 7 Στ 3) 

γὰρ Φαιήκεσσι κυβερνητήρες ἔωσιν, 

545. ἔοι. 

δα πιοχ ἐπιψαύει ΗΙ. ἐπιψαύῃ 

ταῖς ἀδημονίαις καὶ θλίψεσι πόῤῥω εἶναι. 
Ω. ἽὝπτετα, ταῖς φρεσὶν, ἀντὶ τοῦ 
φρόνιμός ἐστιν. Ῥα]. Ω. Ψ]ρ. 554. 
Τοκῆες] Γρ. γονῆες. Ηα1]. τος. Εἰπὲ 

δέ μοι γαῖαν] Εἰπέ μοι τὴν σὴν πόλιν ἵνα 
πρὸς τὸν ἡμέτερον νοῦν δουλεύσωσι καὶ τὰ 
πλοῖα. ἴσασι γὰρ τὰ ἐνθυμήματα τῶν 
ἰδίων ἀνδρῶν. Β. Ω. 556. Τιτυσκό- 
μεναι] Καταστοχαζόμεναι. Ὁ, Ψρ. 
557. Οὐ γὰρ Φαιήκεσσι) Ταῦτα ὁ ̓ Αλ- 
κίνοος περὶ τῶν αὐτοῦ νηῶν καυχᾶται λέ- 

γῶν ὅτι αἱ ἐμαὶ νῆες κυβερνήτου οὐ δέον- 
ται οὔτε μὴν πηδαλίων, οὔτε (86γ. ἅτε) 
οὖσαι εὐκατασκεύαστοι καὶ περὶ τὸν πλοῦν 
εὔστροφοι καὶ ταῖς δυσχερείαις τῶν κυ- 
μάτων ὅλως ἀπήμονες, νοήματα οὖσαι 

καὶ φρένες ἀνδρῶν, ἤτοι καλῶς τοῖς 

5 Βουθοπάυτη νοήματα γνοῦσαι καὶ φρίνας. ΒΌΤΤΜ. 

σι 



990 ΟΔΥΣΣΕΙΑΣ Θ. 558-τγ7ι. 115. 11 

Ε 7 ΓΝ ὦ . ὔ ἣν 3} 

οὐδέ τι πηδώλι ἐστὶ, τά τ᾽ ἄλλωι νῆες ἔχουσιν" 
ΕἸ 5 » ν..».» Ὡ Ν ΄ » ὃ »“»κ ᾿ 

ὡλλ᾽ αὐτῶὶ ἰσῶσε νοημώτῶ κωὶ φρενὼς ὠνόρων 
7 35, Ν ᾿ » »Ἡ 

καὶ πάντων ἴσώσι πόλιως καὶ πίονας ἀγροὺς 
3 -“ 7 ἡ ΟΣ ΕΝ 3 Ἂ 

ἀνθρώπων" καὶ λοὔτμω τάχισθ᾽ ἁλὸς ἐκπερόωσιν, 
9 Ὡ Ζ, 5. τ 

ἡέρι καὶ νεφελή κεκωλυμμενωι" οὐδέ ποτέ σφιν Ϊ 
", λων " ᾿ι 3 ΟῚ “ ΄ Ι 

οὔτε τι πημανθήνωι Ἔστι δέος, οὐδ ἀπολέσθαι. ἱ 
ΕῚ ΓΑ Ὁ Νι 3 Χ 5 ς 7 ! 

ἀλλὰ τάδ᾽ ὥς ποτε πωτρὸς ἐγὼν εἰπόντος ἄκουσω 
ὰ 9) 7] δ 5 “ 

Ναυσιθόου, ὃς εφωσκε Ποσειδάων ἀγώσωσθαι 
ς.ς- ὦ « ΕἸ Ζ 32 Ἂ ε ᾿, 

ἡμῖν, οὑνεκώ πομποὶ ὠπήμονες εἰμεν ὥπάντων. 
Ὁ 3 » » τὰ ἴω ᾿ ὦ 

φη ποτὲ Φαιήκων ἀνδρῶν εὐεργέω νηῶν 

ἐκ πομπῆς ἀνιοῦσαν ἐν ἡεροειδέ! πόντῳ Ι 
ε ΄ ᾿ δι. πὸ Ε ͵͵ 2 27 ἢ 

αἰσέμενωι, μέγω ὃ ἐν ὁρος πόλει ὦ ικωλύψειν. ρϑισειδενοιι, ΡΟΣ ΣΝ μφι 
Ν 3 νὰ Ε ις “ - ΩΝ 

ὡς ἀγόρευ ὁ γέρων" τὼ δὲ κεν θεὸς ἢ τελέσειεν, ς᾽ 
Ψ 3. 5. ἡ ἢ ἈΠ ας ῳ ς ἤ 3] ὩΣ " 

ἡ κ' ὠτέλεστ᾽ εἰή, ὡς οἱ φίλον ἔπλετο θυμῶ. Ι 

550. 56ο. βίσασι. 564. τάδ᾽ τόδ᾽. Η 10. ἐγὼν] ἐγὼ (ετᾶδ5ο ν) Η. 10. ; 
πόντος. 

10. εὐξεργέα. 5668. ἠεροξειδέϊ. 
τ. ΘΕ ΤΩΟΧΣ πόλει. Η. 

αἱ ἃ τὰ. ρ΄. οἵ αὔ 1. 6. εἰν. 
Η. ῬΡΟΗΞ5. Ὁ. 'τοὶς 

πλωτῆρσι καὶ ἑτοίμως ὑπείκουσαι, γινώ- 
σκουσαί τε πόλεις πάντων ἀνδρῶν καὶ 

ἀγροὺς πίονας, ὡς ἀεὶ διαπλέουσαι καὶ ἐν 

τούτοις παρωγενόμεναι. . 563. ἜἜπι 
δέος] Τὸ γὰρ, ἔπι δέος, ἀπὸ κοινοῦ Ὁ. 

Β. ῷ. κός. Ποσειδάων ἀγάσασθαι 

ἡμῖν] ᾿Οργισθῆναι μέλλει, ἀντὶ τοῦ φθο- 
γῆσαι. Β΄. ᾿Αγάσεσθαι “Ἴ ἔΑγαν ὄὀργισ- 
θῆναι. α]ρ. 567. Φῆ ποτε] Ὅτ, ὁ 
Ποσειδῶν εἶπέ ποτε ὅτι φθείρω (30Γ. 

φθερῶ) τὴν εὐεργέα τῶν Φαιήκων νῆα 
ὀργιζόμενος διὰ τὸ πλεῖν τούτων τὰς νῆας 
ἀπήμονας, φθόνῳ πάντως βαλλομένας. 
Ω. λλογον δοκεῖ, πῶς ἀκούσας ὃ ̓ Οδυσ- 
σεὺς τὴν Ποσειδῶνος γνώμην (1η85. μηνύει, 

σ 6 56}0]. δα 571.), ὅτι ἐν προσκρούσει 
΄ “Ὁ “ γέγονε τῷ θεῷ. διὸ καὶ ὑποπτεύειν τοὺς 

στίχους τούτους. Φαμὲν οὖν ὅτι ὑποσχό- 

» Ψιᾷ. ποῖ. δα γ΄. το4(. ΒΌΤΤΜ. 

ἐν Γ, 

Τηΐτα ν΄. 177. τοχίαβ μαῦρο πόλει ἀμφικαλῦι 

566. ἀπήμονες οἴ 5 ΡΓΆΒΟΥ. ἀμύμωνες Η. 567. εὐεργέα] περικαλλέα ) 
569. ἥμιν] ἡμὶν 6Χ Θπιθηά., υὖ ν] ἀοὕατ, 6} 

10. ἀμφικαλύψειν] ἀμφικαλύψαι 6ΘΧ Θπηδηά. 564 Ἵ 

μενος ἤδη ᾿Αλκίνους τὴν πομπὴν, οἱ 
ἀγαθοὶ τὰς ὑποσχέσεις οὐκ ἀναπαλαὶ 

σιν Οὐδ᾽ ἀτελεύτητον ὅ,τι κεν κεφε 

κατανεύσω (1]. α΄. 5.27.) ἔτι δὲ καὶ 
φιλοξενία ἐποίει καταφρονεῖσθαι ᾿ 

πρόῤῥησιν μηδὲ πάνυ πιστευομένην πὸ 
τοῦ ᾿Αλκινόου. διό φησι, τὰ δέ κεν ἱ 
ἢ τελέσειεν ἤ κ᾽ ἀτέλεστ᾽ εἴη. νῦν δὲ 
τῇ διηγήσει Οδυσσεὺς οὐ μόνον τὴν ἔχθ' 
τοῦ θεοῦ λέγει ἀλλὰ καὶ τὴν μαντε 
τὴν παρὰ τοῦ Κύκλωπος, ᾿ΥΨΈέ ποτ᾽ ἔ 
ὀλέσας ἀπὸ πάντας ἑταίρους ((. 53 

Ω, πόσο. Ῥαισέμεναι] Γρ. ῥαίσασι 
ΗΔ1]. ῬῬαίσεσθα] Γρ. ῥαισέμε, 
Ῥα]. 570. Ὡς ἀγόρευ" Ταῦτά, φῆ! 
ἅπερ εἶπεν ὁ Ποσειδῶν ἢ τελέσειε, 
πράξει ἢ καταλείψει ἀτέλεστα, ΚΒ 

αὐτῷ δόξῃ. ΟΦ. 571. Ἤ κ᾽ ἀτέλι 

ς“ 5109 ἴῃ δηΐίϊᾳ. δα. Οοηΐογ, μέλλει ἴῃ 5001. Β. Εδίαπι ἴῃ οοα, Ψ1πηᾶ. 56. ἀγάσι 
Βαργβοιρίο α. ΒΟΤΊΜ. 



στιν. ΟΔΥΣΣΕΙΑΣ Θ, ςγώ---:86; 881 
᾿λλ᾽ ἄγε μοι τόδε εἰπὲ, καὶ ἀτρεκέως κατάλεξον, 
᾿ππη ἀπεπλάγχθης τε, καὶ ἅστινας ἵκεο χώρας 
᾿γθρώπων' αὐτούς τε, πόλεις τ᾽ εὖ νωϊετωώσας" 
μὲν ὅσοι χωλεποί τε, καὶ ἄγριοι, οὐδὲ δίκαιοι" ξ 76 

τε φιλόξεινοι, καί σῴιν νόος ἐστὶ θεουδῆς. 
᾿ σὲ δ᾽, ὅ, τι κλαΐεις καὶ ὀδύρεωι ἔνδοθ, θυμῷ, 
λργείων, Δανωῶν, ἠδ᾽ ᾿Ιλίου, οἶτον ἀκούων. 
Πν δὲ θεοὶ μὲν τεῦξαν, ἐπεκλώσαντο δ᾽, ὄλεθρον 
“νθρώποις, ἵνω ἦσι καὶ ἐσσομένοισιν ἀοιδῇ. 580 
᾿ τίς τοί καὶ πηὸς ὠπώλετο Ἰλιόθι πρὸ, 
θλὺς ἐὼν γαμβρὸς, ἢ πενθερὸς, οἵ τε μάλιστα 
ἥδιστοι τελέθουσι, μεθ᾽ αἷμιά τε καὶ γένος αὐτῶν ; 

ὑ τίς που καὶ ἑταῖρος ἀνὴρ κεχαρισμένα εἰδὼς 
θλός ; ἐπεὶ οὐ μέν τι κασιγνήτοιο χερείων ς8ς 
γετῶι, ὅς κεν, ἑταῖρος ἐὼν, πεπνυμένα εἰδῇ. 

“572. βειπέ. 573. ὕππη] ὅππῃ ὟΥ. 5.76. θεξουδής. 5. γῆ. βειπέ. 
"18, ᾿Αργείξων. Είλιου. 570. Β0Γἃ τὸν δὲ θεοὶ Πα σε ὃν θάνατον Η. 580. ἀοιδή 
Π οτᾶ50) Η. 581. ἀπώλετο Ἰλιόθι πρὸ] ἀπέφθιτο ἰλιόθ, πρό, οἱ ΒΌΡΓΑ πρὸ 

- ἰλίου ἀπώλετο Ἡ. 10. βιλιόθι. 583. αὐτῶν] ἀνδρῶν ΗΟ ΨΥ, 584. ἤ] 
ΠΗ. ἡ που τις ἡ. Ὁ. κεχωρισμένα πεπνυμένα Ἡ. ἰ9. βειδώς. πϑ8ς, κασι- 
Ι Ἶτοιο} κασιγνήτοιό γε Ἡ. 5.86. κεν ἑταῖρος] κ᾽ ἑταῖρος Η. 10. Ρειδῇ. 

1 Νῦν τὸ εἴη ἀντὶ τοῦ ἐάσει. Ψα]ρ. ἐν οὐσίᾳ ἐστὶ (Ο. ἐπὶ) τῷ αἵματι." τὸ 
τὸ τῆς κατὰ τὴν διήγησιν ἡδονῆς ὃ ̓Αλ- δὲ κατὰ γένος αὐτῶν ἤτοι τῶν τέκνων 

ἤδηυς τῆς προῤῥήσεως ἐπελάθετο. ἀλλὰ λέγει, ἵν᾽ ᾿ τὰ ἔκγονα, ἵν᾽ ἦ τὸ αὐτοῦ 
; ᾿Οδυσσεὺς ταῦτα ἀκούσας τὴν Πο- γένος, ἵνα τοὺς ἀδελφοὺς αὐτῶν καὶ τοὺς 
δῶνος μηνύει ὀργὴν ἢ ἠθέλησε τἀληθὴ ἐκ γενέσεως ὀνομάζῃ" μεθ᾽ οὺς κηδίστους 
εἶν; ΚΕ. νυὶρ. ὁ κι. Ἦ τίς τοι εἶναι τοὺς κατ᾽ ἐπιγάμου συγγενεῖς οἵπερ 

Ἵ πηός] Αἷμα οἱ παῖδες, γένος ἀδελφοὶ εἰσὶ γαμβροὶ καὶ πενθεροὶ, οὺς πηοὺς ὄνο- 
ἀνεψιοί. οἱ πηοὶ γοῦν φίλτατοι τυγ- μάζει διὰ τὰ ἐπιδιδόμενα ἐπὶ ταῖς γαμου- 

"ουσι μετὰ τὸ αἷμα καὶ τὸ γένος. Β. μέναις πάμματα καὶ πώεα. Ω. εἴ ᾿τε- 
᾿Απέφθιτο (τοχί, Ηοπη. ἀπώλετο) ] νἱαΐιπι Ῥαᾷ]. Καὶ γένος ἀνδρῶν] ΓΡ. 

φθάρη. Ψυ]ρ. 583. Μεθ᾿ αἷμά τε αὐτῶν. Η1]. ς86. Πεπνυμένα εἰδῇ] 
γένος αὐτῶν] Αἷμα μὲν λέγειν ἀκου- Ὅταν τις τῶν αὐτῶν ἐπιτηδευμάτων ζη- 
ὃν τὰ τέκνα. καὶ γὰρ τὸ, Αἴματος εἷς λωτὴς τυγχάνῃ. Β. Πεπνυμένα] ΓΡ. 
τθοῖο (δ΄, 611.), δηλοῖ τὸ ἐκ σπέρ- κεχαρισμένα. Ἐατ]. 
τὸς εἶναι ἀγαθοῦ, ὅτι καὶ τὸ σπέρμα 

“ ρ64---572. Οομξ, Ἰῃ γα 50}0], ν΄, 172. 13. ΒΌΤΤΜ. 

ὉΠ 



ΤῊΣ 

ΟΜΗΡΟΥ͂ ΟΔΥΣΣΕΙΑΣ !. 

.-ὄ.-.. τ. «0688»: ----.-.-.».- 

Λωτοφάγων, ἹΚικόνων, σὺν ἹΚυκλώπεσσιν, ᾿Ιῶτα. 

ἔχων; ΄ Ψ 3 7] 

ΤΟΝ ὃ ἀπαμειβόμενος προσέφη πολύμητις Οδυσσεύς" 

᾿Αλκίνοε Ἀρεέῖον, πάντων ὠριδείκετε λώων, 
2 

3 Ψ 7 ᾽ »“ 

ἤτοι μὲν τόδε κωλὸν ὠκουέμεν ἐστὶν ἀοιδοῦ 
»ἣο ὑἘ" “Ν᾽ » Ἂν “ 3 ͵ 537 

τοιουθ᾽, οιος ὁ εστι, θεοῖς ενωλιγκιος αὐδήν᾽ 

5 9 
τῷ “" 

οὐ γὰρ ἔγωγέ τί φημι τέλος χαριέστερον εἰνῶ!, [ 

4. κρεῖον] κρείων 864 κρεῖον Δ Θδάθπι πλδηιι, αΐ μιῖο, οιθπά. Η, ΡΟᾺΒ 

10. λαξῶν.- 

«Ὑπόθεσις. Τῆς μεγάλης διηγήσεως 
ΧΝ 5» Ν “ἡ ἘΠῸε ΄ὔ [ τ ε 

τὴν ἀρχὴν περιέχει ἡ ῥαψῳδία αὕτη" ὡς 

ἀποπλεύσας ἐξ ᾽Ιλίου ᾽Οδυσσεὺς πρῶτον 
Ν -“ , 7 Ὁ Ἂς ,ὔ 

μὲν τῇ Κικόνων παρέβαλε γῇ, καὶ μίαν 

αὐτῶν τὴν ἐπὶ θάλασσαν ἐπόρθησε πόλιν, 

Ἴσμαρον καλουμένην, ἔπειτα δὲ Μάλεον 

παραπλέοντα ᾿Ἰωνικῆς ἀκρωτήριον ὑπὸ 

σφοδροῦ πνεύματος ἐξηνέχθη περῶν μέγα 

πέλαγος καὶ τῇ τῶν Λωτοφάγων παρ- 
͵ἤ Ὁ νὰν -Ὁ ΤῚ 7] “Ὁ 

έβαλε γῇ. καὶ ἐντεῦθεν ἀποπλεύσας τῇ 

Κυκλωπείᾳ (501. -ίᾳ)», τὸν μὲν ἄλλον 

στόλον εἴασε πρὸς τῇ νήσῳ καθορμοῦντας. 

καὶ τέλος ἔσχεν ἐνταῦθα ἡ ῥαψῳδία. ὦ. 

ἴλλλως. ᾿Αρχὴ τῶν ᾽Οδυσσέως διηγη- 

μάτων, ἐν οἷς φησι πεπολεμιηκέναι τοῖς 

Κίκοσι, καὶ πρὸς τοὺς Λωτοφάγους πα- 

ραγενέσθαι" καὶ ὅτι ἐτύφλωσε τὸν Κύ- 

κλωπα Πολύφημον, καὶ ὡς ἐκεῖνος κατ- 
7 “,νο. ἃ ε ,ὔ ΒΝ ΄ 

ἔφαγεν αὐτοῦ ἐξ ἑταίρους ἀπὸ δώδεκα 

συνελθόντων. Ῥα]. Ἐ;. Ω. οἵ ὈγΕνΝΙᾺΒ 

ψυϊ]ρ. 2. ᾿Αλκίνοε κρεῖον, πάντων ἀρι- 

δείκετε λαῶν] Τὸν εὐεργέτην ἐπαινεῖ" 
,. Ἁ " ΄ Ν Ν Ν 

σύμφορον γὰρ τῷ δεομένῳ. τὸ μεν δὴ 

ἃ Τῃΐ6]]. χύουσι ν6] ἀπολογοῦνται. 

κρεῖον τῆς βασιλείας ἔπαινος, τὸ δὲ ἀρι 

δείκετε τοῦ κατὰ μορφὴν ἀξιώματος. 1 

δὲ ({( τοῦτο δὲ) ἁπλοῦν ἀντὶ παραγώγι 

τοῦ ἀριδικωτάτου (810). καὶ ἢ ὙΕΝῊ 

κεῖται ἀντὶ δοτικῆς. Ω. 4. Θεοῖς ἐ 

αλίγκιος αὐδήν] ἴλστροι. κατὰ γὲ 

Πυθαγόραν μουσικῶς καὶ κατὰ - ἐναρμὶ 

γιον κίνησιν κινοῦνται. Ῥα]ὶ. 5. Οὐ γὲ 

ἔγωγέ τι φημί] Προσχαριζεται εἰς 1 

τοιαῦτα τοῖς Φαίαξιν ᾽Οδυσσεὺς εἶδι 

αὐτῶν τὸ ἡδυπαθές. ᾿Ἐγκαλοῦσι δὲ 1 

Ὀδυσσεῖ φιληδονίαν, λέγοντες τὴν ἀπ 

λαυσιν τέλος ἡγούμενον τοῦ βίου διὰ τὸ 

των. ρμόζεται δὲ τοῖς ἤθεσιν 
5» ͵7 Ἁ χων] , 3 ᾿ Ἵ ξ 

ἀκούσας παρὰ τοῦ ᾿Αλκινόου, ᾿Αεὶ ὃ ἣν 

δαίς τε φίλη κίθαρίς τε χοροΐτε. οἱ δὲ ὦ 

τοῦ καιροῦ" συμπόσιον γὰρ τότε παρῇ 
δον -Ὁ ͵ ν ͵ τ᾿ 

οἱ δὲ ἀπὸ τῆς λέξεως. καὶ τούτων οἱ 
ε ΕῚ ͵ - ε ΄“ “ «Ψ 

ὅτι εὐφροσύνη τῆς ἡδονῆς τῷ φρονειν δι 
, ενὶ "τῇ ᾽ν »»,, ΚΝ. 

φέρει, οἱ δὲ ὅτι τέλος ἐπὶ οὐσίως ἤ τὶ 

ξεως ἢ συμπληρώσεως" ἀκουστέον ἱ 

τῶν πρὸς εὐωχίαν. Ω. Λλλως. ΝΣ 
ε ᾿ “ “Μ ,ὔ οὗ 

τα ἁρμοζόμενος τῷ καιρῷ λέγει. 091 

ΒΌΤΤΜ. 



1.18. 1Χ. ΟΔΥΣΣΕΙΑΣ 1. 6---ο, 958 

Ἂ 3 7 Ἁ 5) 7 

ἡ ὁτῶν εὐφροσύνη μὲν ἐχή κάτω θήμον “πώντω, 
᾿᾿ ᾿ ὙΦ .Ὲ ΄ Φ..9 » -“ 

δαιτυμόνες δ᾽ ἀνὰ δώματ᾽ ἀκουάζωνται ἀοιδοῦ, 
“ ς ΤΑ ἃς Ν δι 7 

ἥμενοι ἑξείης" παρὼ δὲ πλήθωσι τράπεζαι 
"»" Ρ' 38 9 νν » 

σίτου καὶ κρειῶν" μέθυ δ᾽ ἐκ κρήτηρος ἀφύσσων 
Ἷ ; ὥ 2 

οἰνοχόος φορέησι καὶ ἐγχείη δεπάεσσι. Ιο 
ιν. ἡ ΨὉ, λον ἀ: ΠΝ Υ 

τουτὸ τί μοι κώλλιστον ἐνι φρεσὶν εἴδετωι εἶναι. 
πο ἙΝ, 7 ᾽ 

"σοὶ δ᾽ ἐμὼ κήδεω θυμὸς ἐπετράπετο στονόεντα 
τ ΕῚ ᾿, 53. 4 »"“» 3 ΄ 7 

β εἴρεσθ᾽, οὠρ ετι μώλλον ὀδυρόμενος στονωχίζω. 
Ἶ πὰς 47 Ἵ « 

τί πρῶτον, τί δ᾽ ἔπειτω, τί δ᾽ ὑστάτιον καταλέξω; 
᾿ ͵ ἅς. 3 Ἂς 3 

κήδε ἐπεί μοι πολλὰ δόσων θεοὶ οὐρανίωνες. 15 
Ϊ ὦ ΒΩ »" ͵ 3, « ἴω 

,γὺν δ᾽ ὀνομιώ πρῶτον μυθήσομαι, ὄφρω καὶ ὑμεῖς 
ΕΩ ᾽ Ἃ 5: δ Ἶ Ἀ - Νι “ 

᾿εἴδετ᾽" ἐγὼ δ᾽ ἂν ἔπειτα, φυγὼν ὕπο νηλεὲς ἥμαρ, 
-Ὁ ρ»ν 5 5 : 

᾿ὑμῖν ξεῖνος ἔω, καὶ ἀπόπροβ, δώματω ναίων. 
Ν᾿ δὰ ᾿" Ψ ἃν, "»" 

εἴμ᾽ ᾿Οδυσεὺς Λαερτιάδης, ὃς πᾶσι δόλοισιν 
᾿ ». ΄ ΕῚ ε 

᾿ἀνθρώποισι μέλω, καί μευ κλέος οὐρανὸν ἵκει" 

6. ὅταν] ὅτ᾽. Η. ὅτ᾽ ἄν ὙΥ, 10. ἔχῃ] ἔχει Η. 

σων (8190) Η. 10. ἐγχείῃ] ἐκχείη Η. 
12. σοι] σου 584 σοἵτδοίτπτη ἴῃ σοι Η. 13. στοναχίζω) στεναχίζω. [Ι͂π 
80Π0], ΠηλΓρ'. στοναχίζω Η, στεναχίζω Ν΄. ὙΥ, 14. τί δ᾽ ἔπειτα τόι ἔπ- 
εἶτα. ἴῃ .56}Π0]. πηᾶγρ. τοι : Η. τί ἔπειτα ΥΙ. τοι ἔπειτα ὙΥ. 17. βείδετ᾽. 
10. Λαξβερτιάδης. 

20 

9. ἀφύσσων) ἀμφυσ- 
10. βοινοχόος. 11. ξείδεται. 

παντὸς δὲ βίου τὴν ἡδονὴν τέλος εἴρηκεν ἀλ- 
λὰ συμποσίου τινός. ]ρ. Ω. [Ιη οοά. 
Ω. οὔθ]ο οομπῆριιηϊιν νθῦβιιβ απδῦ- 
τοῦ 5.---ϑ, 7. ̓ Ακουάζονται Ὁ7 ̓ Ακροῶν- 
ται, αἱρ. 11. Τοῦτό τί μοι κάλλιστον 
Τοῦτο τὸ τέλος φησὶ φαίνεταί μοι καλὸν 
εἶναι. σοὶ δὲ φαίνεται καλὸν τὸ τὰ ἐμὰ 
κήδεα εἴρεσθαι. Ἢ ἐπί πρὸς τὸ εἴρεσ- 
θαι, ἱν᾽ ἦ ἐπιείρεσθαι. Β. ΩΦ. 13. 
᾿Οδυρόμενος)] Καὶ μὴν οὐ κλαίει νῦν. 
ἀλλ᾽ ἡ σύγκρισις πρὸς τὸ, Εἰπὲ δ᾽ ὅτι 
κλαίεις (θ΄. 5,77.). Ὁ. 14. Τί πρῶτον] 
Περὶ δυσχερῶν πραγμάτων μέλλων λέ- 
γειν προασφαλίζεται, ἵνα ἐὰν ἐφάνη τι 
αὐτῷ ὀχληρὸς, εἰς τὸν βιασάμενον τὸ αἴ- 
τιον ἧ. ἔτι δὲ καὶ προσοχὴν ἐργάζεται 
τοῖς ἀκροωμένοις. ὦ. 109. Ὃς πᾶσι δό- 

λοισι»}] Ἔν ἀνθρώποις διὰ τοὺς δόλους 

δ Βὶο ἴῃ δηϊίαῃ. οαά. 
ται, 

Ιῃ ροβίογϊογι θι5 ᾿Α κουάξωνται) "Ἔνιοι, ἀκονάζονται. 
νά. βαρ ποῖ. δὰ δ. 139. ΒΌΤΤΥΜ, 

͵ ΝΜ »“» , 
ἀπόκειμαι, ἤτοι ἐν τοῖς ἁπάντων στόμα- 

’ » Ἁ Ν ,ὔ »"» ε σίν εἶμι διὰ τοὺς δόλους. Παρεῖται ἡ 
διὰ, καὶ ἡ δοτικὴ ἀντὶ αἰτιατικῆς κεῖται" 

,, “ διὰ δόλους γὰρ μέλω. ὅμοιόν ἐστι τῷ, 
Σοὶ πάντες μαχόμεθα (1]. ε΄. 875.), 
τουτέστι διὰ σέ. Β. ΩΦ. Πᾶσιν ἀνθρώ-- 

, Ε , Μ 3 » 
ποις μέλω ἐν δόλοις, ἤτοι ἐν ἐπιμελείᾳ 

εἰμὶ ὡς δόλοις πρέπων στρατιωτικοῖς. Β. 
σ ΒΥ ον - -" 3 ’ὔ , 
Οστις ἐγὼ ἐν πᾶσι τοῖς ἀνθρώποις διὰ 

, ἜΞ' » , σ΄“ Ν 
φροντίδος εἰμὶ ποιεῖν δόλους, οἵ μου τὸ 

΄ , Ἁ » Ἁ δι οὐμδῦ 

κλέος μέχρι τὸν οὐρανὸν ἀνήγαγον. Ω. 
20. Καί μευ κλέος οὐρανὸν ἵκει] Διὰ δό- 

»Μ 

λους ἔνδοξός εἶμι. ὁ γὰρ δόλος καὶ ἐπὶ ἀγα-- 

θοῦ τάσσεται" νῦν δὲ ἐπὶ ἐγκωμίου τοῦτο 
,ὔ ε Ἁ Ἀ , Ἁ ’ὔ “ λέγει. ὑπερβολὴ γὰρ δόξης τὸ μέχρι θεῶν 

ῶ -“ Ἁ 

ἐφθακέναι τὸ κλέος. Ταῦτα δὲ πρὸς 

σύστασιν ἐαυτοῦ λέγει ἵνα κατ᾽ ἀξίαν 
“ἜΝ, “ ͵ὕ » Ἁ Ἁ 

τιμηθῇ ὑπὸ τῶν Φαιάκων. ἤδη γὰρ καὶ 

᾿Αχροῶν- 
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νωιετώω δ᾽ ᾿Ιθώκην εὐδείελον" ἐν δ᾽ ὄρος αὐτὴ 

Νήριτον, εἰνοσίφυλλον, ἀριπρεπές᾽ ὠμφὶ δὲ νήσοι 

πολλαὶ νωιετάουσι μάλω σχεδὸν ἀλλήλῃσι; 

Δουλίχιόν τε, Σάμη τε, καὶ ὑλήεσσω Ζάκυνθος" 

οὐτὴ δὲ χθβωμωλὴ πανυπερτάτη εἰν ὡλὶ κέϊτωι 2Ρ 

πρὸς ζόφον, (αἱ δέ τ᾽ ἄνευθε πρὸς ἠῶ τ᾽, ἠέλιόν τε,) 

τρηχεῖ, ἀλλ᾽ ἀγαθὴ κουροτρόφος" οὔτι ἔγωγε 

ἧς γωΐης δύνωμαι γλυκερώτερον ἄλλο ἰδέσθαι. 

ἥ μέν μ᾽ αὐτόθ ἔρυκε Κωλυψὼ, δῖα θεάων,. 
ἐν σπέσσι γὙλαφυρόϊσι, λιλαιομένη πόσιν εἰνωι" 30 

23. ἀλλήλῃσι] ἀλλήλοισιν Ἡ,, 47. οὔτι] οὔτοι ὟΥ. ,8. Ρῆς. Γιδέσθαι. 

29.311. ποίδηζι Πτογ]8. ὥ, 7» ἴῃ πηλγρίηθ πίθου. [ἢ θοάθιῃ ΠΊΔΥΡΊΠΕ, 

. . Χ ον ςοΦ ο 96 

5864 ᾿πδάνουβιιπι. 533, βουρίαβ οϑῦ 30 ποίδίιιβ στὶ βι 51 Ἰρίτι ὙΠΟΠΙ. 

Βοητοῖτιβ ποβίγιμηι ἰὩἴΟΥ δοά ο 65 ν. 30 ομαἰ δ ηΐαβ στη αγα νοὶ, [8ϑι}- 

ῃδὈαΐ. 10. δῖξα. 40. [πο] 15 ᾿ποϊααῖ ὙΥ. 

προμεμαρτύρηται ὑπὸ τοῦ κιθαρῳδοῦ. Β. ὕψος. ΟΩ. Ρᾳ]. 424. Δουλέχιόν τε Σάμη 

Ω. 21. Ἰθάκην εὐδείελον] Εὐπεριόριστον. τε} Τὴν Σάμην ἐν ἄλλοις Σάμον λέγει" 

πᾶσαι γὰρ αἱ νῆσοι εὐκατάληπτον ἔχουσι Οἵ τε Ζάκυνθον ἔχον ἠδ᾽ οἷ Σάμον ἀμφ- 

τὸν περιορισμὸν ὡς πρὸς τὴν ἤπειρον. ἢ ενέμοντο (1]. β΄. 634.). ἐπίτηδες δὲ τῇ 

τὴν εὐάερον, εὖ τῆς ἕλης ἔχουσαν. ἔνιοι ᾿Ιθάκῃ καὶ τὰς ἄλλας συγκατωνόμασε 

δέ φασιν εὖ πρὸς τὴν δείλην κειμένην. γήσους εἰς αὔξησιν, ἵνα αἴσθοιντο αὐτοῦ 

δείλη γὰρ ἣ δύσις. καὶ γὰρ οὕτως ἔχει τῇ οὐκ ὀλίγης ἡγουμένου χώρας. ὦ. Δου- 

θέσει ὡς πρὸς τὰς ἄλλας νήσους πλησιω- λίχιον μία τῶν ᾿Εχινάδων. Ῥα]. Ψυ!ρ,. 

ζούσας. διὸ καὶ ἐπιφέρει, αὐτὴ δὲ χθα- 25. Αὐτὴ δὲ χθαμαλή] Ταπεινή" ἢ κοιλὴ 

μαλή. Β. Ω. Πρὸς δύσιν τῶν ἄλλων τὴν θέσιν. Πῶς οὖν πανυπερτάτη ; ἢ τῇ 

κειμένων (80Υ. κειμένην). νυρ. Ἤτοι δόξῃ, ἢ πρώτη τῶν ἄλλων ὡς πρὸς δύσιν. 

ἐπιφανῆ, εὖ πρὸς τὴν δείλην κειμένη. εἰ Μυ!ρ. Ε΄. Ω. Οἔ. ϑίγδ. 10. Ρ. 454- 

δὲ σημαίνει τὴν ἄκρατον (30. εὔκρατον), Πῶς χθαμαλή ; πῶς πανυπερτάτη; ἢ δὲ 

δασύνεται ἀνάγκῃ. ἕλη γάρ ἐστιν ἡ τοῦ σύγκρισις ἢ πρὸς τὰς ἄλλας νήσους ποιεῖ 

ἡλίου αὐγὴ, ὅθεν καὶ τὸ εἱληθερεῖν τὸ αὐτὴν λέγεσθαι χθαμαλὴν, αὐτὴ δὲ καθ᾽ 

. ἡλίῳ χρῆσθαι. Μ15. ῬάγΠ68. ΙΑ. εὶ αὑτὴν μὴ ἀντεξεταζομένη πρὸς Σάμον καὶ 

δα β΄. τό7. 22. Νήριτον] Ὁ Φιλό- Ζάκυνθον ὑψηλή ἐστιν. ἐπὶ δὲ τὸ πρὸς δύσιν 

ἕενος Νήϊον αὐτό φησι διὰ τὸ, “Ημεῖς δ᾽ αὐτῆς μέρος ὑψηλή ἐστι διὰ τὸ ὄρος; τὸ 

ἐξ ̓ Ιθάκης ὑπονηΐου εἰλήλουθμεν (γ΄. 81.). δὲ πρὸς ἀνατολὴν χθαμαλή" εἰκὸς οὖν 

τινὲς δὲ Νήϊον, ὥσπερ ἀκροατὴς (ὁ Κρά- ἔχειν αὐτὴν (ὦ. αὐτὸ) ἄμφω. ἢ χθα- 

τῆς οἴη. ΡΟΙ Β.), τὸν περὶ τὸν λιμένα μαλὴ μὲν διὰ τὴν θέσιν, πανυπερτάτη 

τόπον, ἐν ᾧ ἦν συνηρεφὴς τόπος, ἱερὸν δὲ διὰ τὴν τῶν οἰκούντων λαμπρότητα" 

νυμφῶν. ἀφ᾽ οὗ καὶ τὰς νύμφας κοινῶς ἐπάγει γὰρ, τρηχεῖω ἀλλ᾽ ἀγαθὴ κουρο- 

Νηϊάδας προσαγορεύεσθαι. Ηλι]. Ω. τρόφος. Τὸ δὲ, πρὸς ζόφον, οὐ πρὸς. σύγ- 
-“ -“ ὰ “ Ὁ -“ 7 

ἀπὸ τοῦ Νηΐου, Ἱεροῦ νυμφάων αἱ Νηϊά- . κρισιν τῶν λεχθεισῶν γήσων εἰρηται, 

δες καλέονται (ν΄. το4.) Ω. Εἰνοσί- ἐπεί ἐστι δυτικωτέρα ἡ Σικελία. ΒΟ... 

φυλλον} Ἕνωσις γὰρ ἢ κίνησις. ἐκ δὲ 426. Πρὸς ζόφον] Πρὸς τὰ δυτικὰ μέρη. 
, "“" ν 7 “ [4 | 

τούτου τὸ καταπνεόμενον δηλοῖ διὰ τὸ αἱ γὰρ ἄλλαι νῆσοι καὶ ἹΚεφαλληνία ἀν- 



Ε18Β. 1Χ. 

Ν “ 
ἀλλ᾽ ἐμὸν οὔποτε 

ο, 

33. ἐμὸν] ἐμὸν Η. 
[νεται] γίγνεται ὟΥ. 10. Ροῖκον. 

'ατολικώτεραι αὐτῆς εἰσι. Β. 42. 
᾿ Αἰαΐη] Ἔξ Αἰαίης νήσου τῆς Τυῤῥηνίας ἢ 
Κολχικῆς. Αἰαία (Αἴα 6ῃι. ΒάγΠ68.) 
'γὰρ πόλις Κολχίδος. ῬΑ]. Ω. νυ ρ. 

Νῦν δὲ Αἰαία ἐστὶν ἡ τῆς Κίρκης νῆσος ἡ 
πλησίον τοῦ “Λιδου οὖσα ἀπὸ τῶν στε- 
ναγμάτων τῶν ἐν αὐτῷ, παρὰ τὸ αἱ αἱ 

᾿ θρηνητικὸν ἐπίῤῥμα. ΜΒ. Βατηθ8. 
᾿Αἰαίη. τοῦ Αἰετοῦ (Ξοτ, Αἰήτου) θυγά- 
᾿ τηρ. ἢ ἀπὸ Αἰαίας χώρας τιμωμένη. ἔστι 
᾿ δὲ πόλις Κολχίας. Ε΄. 433---3. 5. ΤΎΘΘ 
δ νϑύϑιιβ ποίδητζαν ΟΡ ]ο ἴῃ οοά. Ω. 

[35. Γίνεται] Κἀν τῆς ἡμῶν πατρίδος 
ἢ τίς ἐστι γαῖα πόῤῥωθεν πίων καὶ 

παρὰ, ἀλλ᾽ οὖν τῆς ἡμῶν πατρίδος 
γλυκυτέρα ἡμῖν οὐ λογίζεται. ὦ. 47. 

Εἰ δ᾽ ἄγε] Εἰπὼν, φησὶ, τὸ ὄνομα ἄγε 
᾿ δὴ καὶ τὸν νόστον εἴπω τὸν πολλῶν συμ- 

Ῥορῶν καὶ κακῶν πλήρη. ΩΦ. Ἐνήψω 
᾿ (5. δὰ. δηϊ.)}} Ἐρῶ, λέξω. Ψυϊρ. 
130. Κικόνεσσ: Ἢ μὲν χώρα Κικονία, 
ἴστι δ᾽ αὐτὴ τῆς Θράκης. ἡ δὲ πόλις 

ἱδμαρικὸς οἶνος. ΒΑΒΝΕΞ. 

ἢ. ῬΟΆΞ. 

ΟΔΥΣΣΕΙΑΣ 1. 41-.-42. 

10. ἔπειθον] ἔπειθεν ΗΟ Υ. 

30. Πβιλιόθεν, 

995 
ἃ » « ΄, ᾽ 7, ὡς δ᾽ αὕτως Κίρκη κατερήτυεν ἐν μεγάροισιν 

΄ ΄ Υ̓ 
Αἰαΐη, δολόεσσω, λιλωιομένη πόσιν εἰναι" 

Ν 3 »} 

θυμὸν ἐνὶ στήθεσσιν ἔπειθον" 
ἃ » ἈΝ ᾿ “ 7 ς. ΔΛ 3 

“ὡς οὐδὲν γὙλύκιον ἧς πατρίδος οὐδὲ τοκήων 
3 ᾽ 7 ε ᾿ γίνετωι, εἴπερ καί τις ἀπόπροθ, πίονα οἶκον 

3 5 » 5 7 7 

᾿ γαΐη ἐν ἀλλοδαπῇ ναίει ἀπάνευθε τοκήων. 
.. ἡὁν Αἰ ΟΣ δ᾽ ἰὼ 15. 

εἰ δ᾽ ὥὙΕ τοι κωὶ νόστον ἐμὸν πολυκηδὲ ἐνίσπω, 
Γ. δι να ἡ ΓΙ Υ, ἃ 7 "2 ον μοι Ζεὺς εφεήκεν ὡπὸ Τροίηθεν ἐόντι. 
᾿᾿ 3 7 ὰ 37 “΄ 

Ιλιόθεν με φέρων ὥνεμος Κικόνεσσι πέλωσσεν, 
᾿ὕ 7 ΕΝ ΡΣ Ζ΄ 3) ν᾿ ἢ 3 ; δ Ισμώῤω" ἔνθω δ᾽ ἐγὼ πόλιν ἔπραθον, ὥλεσω δ᾽ αὐτούς. 

Π » 3 ΄ ἣς 7, ἐκ πόλιος δ᾽ ἀλόχους καὶ κτήματω πολλὰ λαβόντες 
7 ΎἼ « 7 Ε ῃ 7 4 δασσάμεβ »ὡς μήτις μοι ἀτεμίβόμενος κίοι ἴσης. 

35 

40 

34. Βῆς. 
42. Βίσης. 

35- γί- 

δ "Ὁ -“" ᾿ Ισμαρος. τῷ γὰρ γενικῷ τὸ εἰδικὸν ἐπ- 
ἤγαγεν ὡς τὸ, Ἡ δ᾽ ἄρα Κύπρον ἵκανεν, Εἰς 

Πάφον (θ΄. 462.)}. Πορθεῖ δὲ τοὺς Κί- 
κονας ὅτι συνεμάχησαν τοῖς Τρωσί. (1ά. 

τ10Χ.}) Β. ῷ. 40. Ἰσμάρῳ] Ποταμᾷῷ. 
ἢ τῇ νῦν καλουμένῃ Μαρωνείᾳ. ἘΣ. Ἴσ- 
βάρος πόλις τῆς Κικονίας ἥτις γῦν Μα- 

ραθὼν (Μαρώνεια οἴη. Βατη.) λέγε- 
ταις, Ψυ]ρ. Ἰσμάρῳ. ἔνθα δ᾽ ἐγὼ 
πόλιν ἔπραθον] Τότε δὲ ἐγὼ τὴν Ἴσμα- 
ρὸν ἐπόρθησα' πόλιν τῆς Κικονίας (85 
ἴγ6 5 νΌΟοθ5. οπλ. οοαά. Αμλθτγ.) ἣ νῦν 
Μαρώνεια λέγεται ἃ, ἨδΔτ]. Β. Ο. 
Πόλιν ἔπραθον] Ἐπεὶ οἱ Κίκονες τῷ 
Πριάμῳ συνεμάχησαν' Κικόνων ἡγήτορι 
Μέντῃ (1]. ρ΄. 73.). α]ρ. 42. Δασ- 
σάμεθ᾽] Παράγγελμα ἦν στρατηγικὸν 
τὰ λάφυρα ἐξ ἴσου διανέμειν. ἣ γὰρ 
πλεονεξία ὑποτέμνεται τὴν προθυμίαν, 
ὅθεν καὶ ᾿Αχιλλεὺς διαλοιδορεῖται ᾿Αγα- 
μέμνονι. Β.- ῷ. Ὡς μή τίς μοι ἀτεμ- 
βόμενος κίοι ἴσης Ὥς μήτις καταλάβῃ 

ὁ Ὑἱὰ. Ἐπιβίδιμ. Ρ. 335, 19. ϑἴορῃι. Βγα. ν. Ἴσμαρος οἵ Μαρώνεια. Νοπιοη ροβὶ μᾶ- 
υἷν ἃ Μδγομο Ἐπιδμ ἷβ ἢ]}1ο, αὶ οναῦ Βαρομὶ : νἱᾷ, ἰμῆγ, Β0Π0]. δὰ 197. ϑυϊά. ν΄. 

Γ “Οοπῇ. Αἴμοη. τ. Ρ. 33. ἃ. 8. Ρ. 351. 6. οαπὶ Επδίαιἷο δὰ Οἀ. “. 198. Ρ. τ623, 49. 
ὅ8: τὸ Ρ. 347, 28. 34. υδὶ μῸ χαταληφθῇ οἀ, οι. μαθοῖ καταλυφθῇ, βοῦ. χαταχα- 
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ἔνθ᾽ ἤτοι μὲν ἐγὼ διερῳ ποδὶ ἱ φευγέμεν ἡμέας 

ἠνώγεω" τοὶ δὲ μέγα νήπιοι οὐκ ἐπίθοντο. 

ἔνθα δὲ πολλὸν μὲν μέθυ πίνετο, πολλὼ δὲ μῆλα 

ἔσφαζον παρὰ θῖνα, καὶ εἰλίποδας ἕλικως βως. 

τόφρα δ᾽ ἄρ οἰχόμενοι Κίκονες Κικόνεσσι γεγώνευν, 

οἱ σφισι γείτονες ἤσαν ἅμα πλέονες καὶ ὠρείους, 

ἤπειρον γωίοντες, ἐπιστάμενοι μὲν ὠφ᾽ ἵππων 

ἀνδρά οσι μάρνασθαι, "αἱ ὅθι χρὴ πεζὸν ἐ ἐόντω. 

5. Ὲ ἔπειθ᾽, ὅσω φύλλω καὶ ἄνθεω γίνετωι ὡρή, 

40. βέλικας. 48. σφισι] σφιν Η. Υ. 

118. ΙΧ. 

45 

50 

δὲ ᾿ 
40. μὲν] μὲν Η 51. ἡλ- 

θον] ἦλθον δ᾽ 6χ ϑιῃθηά. Οἰζαῦ βοῃο]Ἱαβίββ 1], β΄. 467. 468. αιο οσοηῆγτηᾶ- 

τὰ ὥρῃ. Η. ΜοΙυῖε ἐογίαββ ΠΡ γασῖ5. ἦλθον δ᾽ ὅσσα τε φύλλα. ῬΟᾺΒ, 
10. γίνεται] γίγνεται αὖ ΒΘ ρ6Γ ΥΥ. 

στερισκόμενος τῆς ἰσομοιρίας τῶν μεριζο- 

μένων. ὦ. 43. Διερῷ ποδί  Μεταφο- 
ρικῶς τῇ νηΐ. οἱ δὲ διερῷ τῷ ὀξεῖ καὶ τα- 

"“" εςλ “Ὁ Ὁ 3 Ἢ ᾿ Φ᾽,.8 
χεῖ. οἱ δὲ τῷ ζῶντι, ἐπεὶ ξηροὶ οἱ ἀποθα- 

ὕ Ν Ἁ ΓΟ, Χ , 

γόντες. καὶ γὰρ ἑτέρωθι, Διερὸς βροτὸς 

(ζ΄. 2ο1.). φησίν. Ῥα]. υ]ρ. Ω. οἱ 
δὲ τῇ κώπῃ. οἱ δὲ τῷ διερῷ ἐκ τῆς θα- 
λάσσης πρὶν ξηρανθῆναι τὴν ἐκ τῆς βά- 

ε 'Α Ε 4 » σεως ὑγρασίαν (Ω. ὑγρότητα). λέγει 
δὲ τὸν ἱδρῶτα. νυν. Ο. Αλλως. 
Διερῷ ποδὶ, ἤτοι τῷ πηδαλίῳ, ἵν᾽ ἢ ἀπὸ 

μέρους τοῖς πλοίοις. ἢ ἀντὶ τοῦ παρα- 

χρῆμα πρὶν τὴν νοτίδα τοῦ ἱδρῶτος ξηραν- 
θῆναι, ἣν ἔχομεν ἐκ τῶν ἀγώνων τοῦ πο- 
λέμου. Β.- ΩΦ. 44. Τοὶ δὲ μέγα νήπιοι] 
3 ,ὔἷ Ά, “ΜᾺ ς ε »ἐἬ" εὖ Ἑναντία, φησὶ, λέγει ἑαυτῷ ὃ “Ομηρος. 
ἐν μὲν γὰρ ᾿Ιλιάδι παράγει τὸν ᾽Οδυσ- 
σέα τύπτοντα καὶ τοὺς μηδὲν αὐτῷ προσ- 
ἥκοντας τῶν στρατιωτῶν" Ὃν δ᾽ αὖ δήμου 
τ᾽ ἄνδρα ἴδοι βοόωντά τ᾽ ἐφεύροι, Τὸν 
σκήπτρῳ ἐλάσασκε παραστάς (1. β΄. 
1908. το9. σοῃΐιβ. οὐτὴ 180.). καὶ 
ταῦτα ποιῶν ἔπειθεν. ἐνταῦθα δὲ οὐδὲ 

τῶν ἰδίων ἄρχειν δύναται, οὐ γὰρ αὐτῷ 
πείθονται ἀποπλεῖν. στρατηγοῦ δέ ἐστι 
κακοῦ τὸ καταφρονεῖσθαι. οὔτε οὖν λέ- 

4 “΄ ᾿ ΒΩ 5") , 
γειν δεινὸς ἦν, ἔπειθε γὰρ ἂν. οὔτε δύξῃ 

μέγας, ἐδέδιε γάρ. οὔτε μὴν χρηστὸς, 

ἡροῦντο γάρ. “Ἐροῦμεν οὖν ὅτι εὐθὺς 
ἀπὸ τῆς νίκης ὄντες οἱ ἑταῖροι ἐγαυρίων 

τῇ τύχῃ. τοιαῦτα δέ τινα καὶ ᾿Αγαμέμ.- 
γων πέπονθεν. ἐναντιοῦντο γὰρ αὐτῷ 
πολλάκις Ἕλληνες. παραδέδωκε δὲ ἥ 
ἱστορία, καὶ ᾿Αλεξάνδρῳ τῷ Μακεδόνι 
δεύτερον ἀπόστασιν ἐποίησαν οἱ ἴδιοι αὐ- 
τοῦ στρατιῶται. ὦ. 47. Κίκονες Κι- 
κόνεσσι γεγώνευν] Πῶς οἱ ἀπολλύμενοι 

Κίκονες βοᾷν εἶχον ; φαμὲν ὅτι ἐν τῷ 
πορθεῖσθαι ἐβόων, ἤκουσαν δὲ οἱ γείτονες 
οἱ τὴν ἤπειρον οἰκοῦντες, ὅ ἐστι μεσόγειοι. 
οἱ ον πορθηθέντες παραθαλάσσιοι ἤσαν. 

Β. Ω. κι. Ὅσσα φύλλα καὶ ἄνθεα 
Ὁ. 5: ὥρῃ] Καὶ ἐπὶ τῶν “Ἑλλήνων ἐν 
Ἰλιάδ, (β΄. 467.), Ἔσταν δ᾽ ἐν λειμῶνε 
Σκαμάνδρου ἀνθεμόεντι Μυρίοι, ὅ ὅσσα τε 
φύλλα καὶ ἄνθεα γίνεται ὡρῃ. Δόξειεν, 
ἄν τις ἐλάττωσιν εἶναι ἐκ τοῦ ἐπαγομέ- 

νου τὰ ἄνθεα. ἐλάττω γὰρ τὰ ἄνθη τῶν 
φύλλων. οὐκ ἔστι δέ. οὐ γὰρ τοῦ πλήτ' 
θους παραστατικὼ παρείληπται ἄμφω, 
ὥσπερ ἐπὶ τῶν φύλλων καὶ τῆς ψάμμου, 

Λίην γὰρ φύλλοισιν ἐοικότες ἢ ψαμάθοι-. 
σιν (1]. β΄. δοο.)" ἐπίτασις γάρ ἐστι 
κατὰ τὸ ἐπηνεγμένον' ἀλλὰ τὰ μὲν. 
φύλλα παρίστησι τὸ πλῆθος, τὰ δὲ ἄν-. 
θη τὴν τοῦ πλήθους ποικιλίαν ἔν τε τῇ 
καθοπλίσει καὶ τῇ ἄλλῃ ἀμφιέσσει, τῶν. 
Θρακῶν μάλιστα, ὧν εἰσιν οἷ Κίκονες, 
ταῖς χροίαις ποικιλλόντων τὴν ἀμφίεσ- 

σιν. Ω. Ψιά. δδάθιη ἴδια βυρτα 815. 



ΒΒ. ΙΧ. 

ΝΕ. 

᾿». Βέκαστον. 

᾽, θεσπεσίῃ θεσπεσίῳ Υ. 

50. ᾿Αχαιβούς. 

Ὁ ἰοοο δὰ ζ΄. 103. σ6. Ὄφρα μὲν 
ἦν] Τὸ ἀπὸ πρωΐας μέχρι ὥρας στ΄. 

μα. ὥ. 5γ. ᾿Αλεξόμενοι (8]ς 
Υ̓ 9)} ̓ Αμυνόμενοι ἢ ἐκκλίνοντες. γι ρ. 
᾿., Βουλυτόνδε] Τὸν καιρὸν ἐν ᾧ οἱ βόες 

αι τῶν ἔργων. Ω. νυν, ὅο. Ἕξ 
»" ἑκάστης] Πολλοὶ κατηγόρουν τοῦ 
θάνου, ὧν εἷς ἐστι καὶ Ζωΐλος. ἄτο- 

᾿ γὰρ ἡγοῦνται μήτε πλέονας μήτε 
ἔττους ἀνηρῆσθα, ἀφ᾽ ἑκάστης νηός. 
δ᾿ ἴσως ἀπὸ τοῦ ἐπιτάγματος “. χρὴ 
τὰ πλάσματα πιθανὰ εἶναι. Λίύξει 
᾿ὃ Κράτης οὕτως. βούλεται Ὅμηρος 
Ὁμήκοντα δύο ἀπολωλότας σημάναι. 
ὃν μὲν τὸ φάναι, ἀπώλλοντο (5ἰς) οἱ 

ἥκοντα δύο. εἴτε ἐκ μιᾶς νεὼς 

γτῶν εἴτε ἐκ πλειόνων, μηκέτι εἶναι 
ἀριθμὸν τῶν στρατιωτῶν πλήρη ἐν 

ΠΌΣΙΣ 1.1 
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53. πάθωμεν] πάθωμεν Ἡ. πάθοιμεν Υ. ὙΥ. 
6ο. δὲ ξεκάστης. 

66. ὕπο δηιωθέντες] ὑποδηωθέντες Δ΄. ὑπὸ δηωθέντες ὙΥ. 

297 
"ἕ . . ᾿ ς Ν Ν “΄ ΄ ἐριοι᾽ τοτὲ θη ρὼ κακή Διὸς αἰσω σ΄ἀρεστή 

»"» " ᾿ φῶ Δ 7 μξιν ὠινομόροισιν, ἐν ὠὡλγεω πολλὰ πάθωμεν. 
| Ἁ » 1. 7 7 ῃς “- τησάώμενοι δ εμώχοντο μώχην πωρὼ νηυσὶ θβοῆσι" 

, δ᾽ ᾽ ΄ ΄ » νν ᾿ ἡώλλον ὁ ὠὡλλήλους χωλκήρεσιν εγχείησιν. 
ΕΝ 1 5 ΠΡ ᾿ 5 ᾿ ῥρω μὲν ἡως ἥν, καὶ ἀέξετο ἱερὸν ἥμαρ, 

7 Ἵ 5 ͵΄ ΄ ΄ 7 ᾽ ὀφρα δ᾽ ἀλεξόμενοι μένομεν πιλέονάς περ εόντως" 
ὑὸς δ᾽ ἠέλιος μετενίσσετο βουλυτόνδε, 
Ι ΣΆ ΄ Ν ᾽ν "»" ᾽ αὶ τότε δὴ Κίκονες κλῖνων δαμάσαντες Αχαιούς. 
Ψν ΒΝ 9 νι Ψ "Ἃ 3. ὥ ε -“" γ δ Φῷ εἐκώστης νηὸς εὐκνήμιιδες ετώιροι 
" θ᾽. ΗΚ. " " ͵7 θ 7, ᾿ ͵ λον" “ο( δ᾽ ὡλλοι φύγομεν βθάνωτόν τε, μῦρον τε. 

γ ᾿Ν ΄ μ » ε καὶ Ἔνθεν δὲ προτέρω πλέομεν ἀκωχήμενοι ἥτορ, 
» ᾿, Ε “Ἂ ε σμέενοι ἐκ θανάτοιο, φίλους ὀλέσαντες ετωίρους. 

Ὑ ὧν ν ΕῚ ᾿,δ᾽ ἄρα μοι προτέρω νηες κίον ἀμφιέλισσαι, 
Υ͂ "»"Ὃ »Ὺ»" Ἤν ε . ᾽ Ἡὐρῇ ρίν τινὼ των δειλῶν ἑτώρων τρὶς ἕκωστον αὔὕσωι, 

7 ᾽ « ΄ ᾿βάνον ἐν πεδίῳ Κικόνων ὕπο δηιωθέντες. 
| Ν »᾽» “ »" δ΄  ο ς υσὶ δ ἐπῶώρσ' ἄνεμον βορέην νεφεληγερέτω Ζευς 

ψ ᾶς ΄ λαπι θεσπεσίη, σὺν δὲ νεφέεσσι κάλυψε 

55 

όο 

ός 

58. μετενίσσετο] μετενύσ- 
64. ἀμφιβέλισσαι. 

ἑκάστῳ πλοίῳ. ὅτε γὰρ ἔμελλον ἀπο- 
πλεῖν τότε ἐξ ὀνόματος καλῶν πάντας 
καὶ εὑρὼν τοὺς λείποντας, ἀναγκαίως 
ἐμέρισεν εἰς τὰς ναῦς ἐξ ἴσης, ἐνέλιπον 

δὲ ἐξ εἰς ἑκάστην ναῦν ἐρέται. Θ. οβ΄ 
ἀπολωλότας βουλὴ τῷ Ὁμήρῳ σημάναι. 
πεζὸν οὖν τὸ φάναι, ἀπώλλοντο οἱ οβ΄. 
καὶ σχεδὸν ἀδύνατον εἰπεῖν ποιητικῶς διὰ 
τὸ μέτρον. Β. 62. Τὸν προτέρῳ (8ὶς 
οά. δῃϊ.}} Εἰς τοὔμπροσθεν. γὰρ. 
ὅς. Πρίν τινα] ᾿Αρχαῖον ἔθος ἦν, τῶν 
ἐπὶ ξένης ἀπολλυμένων τὰς ψυχὰς ἐκ 
τρίτου ἀνακαλεῖν. τοῦτο δὲ ἐγίνετο ἵνα 
εἴ τις ὑπολίποιτο ἐν τῷ πεδίῳ προσέλθοι. 
Ω. ᾿Αρχαῖον ἔθος τῶν ἐπὶ ξένης ἀπιλ- 
λυμένων τὰς ψυχὰς ἀνακαλεῖν τρίτον 
τοὺς περιλειφθέντας ἐπὰν ἐπίωσιν (ἀπ. 
οι. Βαγηῃ.) οἴκαδε. ἢ ἵνα καὶ ἔτι 

. α΄. Βοϊιηοίάοι οοΥ ἰβδίμιο οπηοηαὶ :ττενηὸς, ἀλλ᾽ ἴσους ὡς ἀπὸ τοῦ ἐπιτάγματος. 
Μ 
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-»- ς μῃρ Ν 7 5 ΄ 5 ᾽ ͵ 7 

γαῖαν ὁμοῦ καὶ πόντον" ὀρώρει δ οὐρανόθεν νύξ. 

αἱ μὲν ἔπειτ᾽ ἐφέροντ᾽ ἐπικάρσιωι, ἱστίω δέ σφιν » ἈΝ 

τριχθώ τε καὶ τετρωχβὰ διέσιχισεν ὶς ἀνέμοιο. 

καὶ τὰ μὲν ἐς νήας κάθεμεν δείσωντες ὄλεθρον, 

αὐτὰς δ᾽ ἐσσυμένως προερύσσωμεν ἤπειρόνδε. 

ἔνθω δύω νύκτας, δύο τ᾽ ἥμωτω, συνεχές αἰεὶ 

κείμεθ᾽, ὁμοῦ κωμάτῳ τε, καὶ ἄλγεσι θυμὸν ἔδοντες" 8 

ἀλλ᾽ ὅτε δὴ τρίτον ἡμαρ ἐὐπλόκαμιος τέλεσ᾽ ἠὼς, 

ἱστοὺς στησάμενοι, ἀνά θ᾽ ἱστίω λεύκ᾽ ἐρύσωντες, 

ἡμεθω" τὰς δ᾽ ἄνεμός τε κυβερνηταί τ᾽ ἴθυνον. 

καί νύ κεν ἀσκηθὴς ἱκόμην ες πατρίδα γώϊων, 

ἀλλά με κύμα, ῥόος τε, περιγνάμπτοντω Μάλειαν,, 8ο 

καὶ βορέης ἀπέωσε, παρέπλαγζεν δὲ Κυθήρων. 

Ἔνθεν δ᾽ ἐννήμαρ φερόμην ὀλοῦὶς ἀνέμοισι 

πόντον ἐπ᾿ ἰχθυόεντ᾽" αὐτὰρ δεκάτη ἐπέβημεν ' 

γαίης Λωτοφάγων, οἵτ᾽ ἄνθινον εἶδωρ ἔδουσιν. ᾿ 

ἔνθα δ᾽ ἐπ᾽ ἠπείρου βημεν, καὶ ἀφυσσώμεθ' ὕδωρ" ' 

αἶψνα δὲ δέπνον ἕλοντο θοῆς παρῶ νηυσὶν εταϊροι. 

αὐτὰρ ἐπεὶ σίτοιό τ᾽ ἐπασσάμεβθ᾽, ἠδὲ ποτῆτος, β 

ἑ 
Ἰ 

) 

85 

δὲ ΡΣ Ὅν ΝΠ πρὶ κα οἵ “1 θ 2.3 

ἤ το ἐγὼν ετορους σροιήν σευϑεσνῶ! ιοντῶς, 

ΡῈ 72. κάθεμεν) κάτθεμεν Ἡ. 
εχὲς] συννεχὲς Ὗ΄. "7. λέυκ᾽ ἱστία τ᾽ ἀνβερύσαντες. 
87. τ᾿ ἐπασσάμεθ᾽ τε πασσάμεθ᾽ ὙὟΥ. 

73. προξερύσσαμεν. 74. συν- 
78. τε οτηϊτας Η, 

Η-Ὑ. 

(5ογ. εἴ τις] ἀπολίποιτο ἐν τῷ πεδίῳ 
προσέλθοι. Ψ]σ. 6. ᾽Ορώρει δ᾽ οὐρα- 

γόθεν νύξ] ᾿Ἐπιφώνημα ῥητορικόν. ῬαΙ. 
8ο. Μάλειαν] Νῦν ἑνικῶς Μάλειαν, ἑτέ- 

ρωθι δὲ πληθυντικῶς" ᾿Αλλ᾽ ὅτε δή ῥα 
ἔμελλεν Μαλειάων ὄρος αἰπὺ Ἵξεσθαι 

(δ΄. 5 14.). ἔστι δὲ νῆσος (Ε;. ἀκρωτή- 
ριον)ὴ τῆς Λακωνικῆς. Β. Ε΄. Ω. ᾿Ακ- 
ρωτήριον τῆς Λακωνικῆς λίαν ἐπικίνδυνον. 

ὅθεν ἡ παροιμία, Μαλέαν δὲ κάμψας 
ἐπιλάθου τῶν οἴκαδε. ΒΑΓΏ6Β8, 6 ποίϊ. 
ΤΟ τ ἀπ Θ1Ὶ: Παρέπλαγξεν δὲ 

Κυθήρων] Τῆς Λακωνικῆς πόλεως" ὡς 

ΓΟαβηινὶ5 βαῖ πάσα 518 ᾿π5}]ὰ ΟνΈΠμογα, πὸ ἀυθ 165 ΤΔΠΊΘῺ 50ΓΙ ρ5ῖ586 βοο  αϑίθμ. 
ΒΟυΤΈΜ. "᾿ ΄ 

νη συόριον δέ, 

88. προΐην) προΐειν, ἃ Τὴ. ΒΓ. 

ἐκεῖ ἐν ἹΚυθήροις αὐτοῦ βουλομένου καταχ-, β 

θῆναι. ἢ συνέδριον δὲ ᾧ πρὸ τῆς Λακῶπ 
νικῆς. Καὶ ἄλλως. ᾿Ανέμου ὄντος σφο- Ὶ 

δροῦ ἀπὸ τῆς περὶ Μάλειαν καὶ Κύθηραν ᾿ 

θαλάττης εἰς τὴν Λιβύην ἀπηνέχθην, ὦ 
ὅπου ἧσαν οἱ Λωτοφάγοι. Ο.- 8. Γαίης 

Λωτοφάγων] Τοὺς Λωτοφάγους ἐν Λι- 

βύῃ ὑποτίθενται εἶναι οἱ νεώτεροι. μέχρι 

δὲ γῦν Αἰγύπτιοι βοτάνην ξηραίνοντες 

ἀλοῦσι καὶ πέττοντες ἐσθίουσιν. ὦ. 

Λωτός ἐστι βοτάνη εὔοδμος. ἔνιοι δὲ μῦτ 
ρόλωτον λέγουσι. ῬΑ]. εἴ Ὁ. αἱ ἴῃ ἅπε. 
δααῖε βρῶμα. 88. Προΐειν] Προέπεμ- 

' 



118. 1Χ. ΟΔΥΣΣΕΙΑΣ 1. 80----τού. 999 
» ΄ Ἂ 7 ΄ πο Δ ν᾽ Ὁ 7 ἄνδρε δύω Ἀρίνως, τρίτωτον κήρυχ, μ᾽ ὁπάσσας, 
οἵτινες ἀνέρες εἶεν ἐπὶ “χθονὶ σῖτον ἔδοντες. 9ο 
οἱ δ᾽ αἶψ’ οἰχόμενοι μίγεν ἀνδρώσι Λωτοφάγοισιν' 
ΙΝ. ἡ 6. ΄ 64 , 7 οὐδ ὥρω Λωτοφάγοι μήδονθ ετάροισιν ὄλεθρον 

« δ ᾳ " »"»» 7 ἡμετέροις, ἀλλώ σφι δόσαν λωτοῖο πάσασθαι. 
“ν ,᾽ ἡ -“ ͵Ζ7 ΄ Ν τῶν δ᾽ ὅστις λωτοῖο φάγοι μελιηδέω κῶώρστον, 
3 3) " Ε "-“-᾽ 7 3», ᾽ ἣ ων 

οὐκ ετ ὡπαωγγειλῶι πώλιν ἤθελεν, οὐδὲ νέεσθαι" 5 
3 “ , νι ὠλλ᾽ αὐτοῦ βούλοντο μετ᾽ ἀνδράσι Λωτοφάγοισι 

Ἂν ᾽ οὶ ΄ λωτὸν ἐρεπτόμενοι μενέμεν, νόστου τε λωθέσθαι. 
ἃ, Κ΄ δ μὴ ᾽ν 3 ον 57 ΕῚ τοὺς μὲν ἐγὼν ἐπὶ νηως ὥγον κλαίοντας ἀνάγκη, 

Ὁ ν᾽ 5 ς - εἰ" ξ κ᾿ θ᾿ να ᾿ 
νηυσὶ δ᾽ ἐνὶ γλωφυρήσιν υπὸ ᾧγα δήσω ερυσσας. 

Ν )ς ἨἈΑ "7 ͵͵ ν τ ς 7 αὐτῶρ τοὺς Φλλους κελόμην ἐριήρως εἐταίρους 10ο 
΄ » 3 ΄΄ σπερχομένους νήων ἐπιβαινέμεν ὠκειάων, 

7 ω» »"“ Ν ἂξ 7ὔ μή πῶ τις λωτοιο φωγῶν νόστοιο λάθηται. 
« ΟῚ ἘΝ ΚΕ; » ΟΊ ἘΝῚ »“ 7 Ν οἱ δ᾽ αἷψ, εἴσβαινον, καὶ ἐπὶ κληῖσι κάθιζον 

ε " ἐὼν» '"- Ν “ 7 ᾽ -“ ἑζης δ' ἑζόμενοι πολιὴν ὡλῶώ τύπτον ερετμῶοις. 
» [ς ἡ 

Ἔνθεν δὲ προτέρω πλέομεν, ὡκωχήμενοι ἤτορ. ΙΟδ 
"“ ΧΩ ὁ “ « 7 3 7 Κυκλώπων δ᾽ ἐς γαῖαν ὑπερφιάλων, ἀθεμίστων, 

90. εἶεν} ἦεν Η. 
98. ἄγον] ἄγων Η. 

δῆσα ἐρύσσας Η. ῬΟΒΞ. 

πον.  ]ρ. 80. Κήρυκα] Ὁ κήρυξ ἔμ- 
φασιν εἶχε βασιλικῆς καὶ δημοσίας πρεσ- 
βείας. . Τρίτατον κήρυκα: ἵνα μὴ 
εὐεπιχείρητοι ὦσι διὰ τὸν κήρυκα. νυ ΐρ. 
Ῥα]. 2. Οὐδ᾽ ἄρα Λωτοφάγοι] Δί- 
καιοι ὄντες ἄνδρες βίᾳ τινα οὐ κατεῖχον 
ἀλλὰ πειθοῖ. Τὸ δὲ, μήδοντο, δηλοῖ ὅτι 

οὐχ, ἑκούσιος ἦν ἐκείνων ὁ γενόμενος ὅλε- 

θρος. καὶ γὰρ οἱ Λωτοφάγοι δίκαιοι ὄντες 

βίᾳ οὐδένα κατεῖχον ἀλλὰ τῷ λόγῳ μόνῳ 
ἔθελγον. Ὁ. 97. Νόστου τε λαθέσθαι] 
᾿Ακολούθως τῇ φωνῇ ([. φύσει) ὡς ἐπὶ 
ἀλόγων ζώων. οὐχ ὡς μέντοι τοῦ (Ἰ8. 
λωτοῦ) λήθην ἐμποιοῦντος, ἀλλὰ διὰ τὴν 
ἡδονὴν καταφρονοῦντος (50Γ. -ες) τοῦ νόσ - 
του. ὕμοιον δέ ἐστι τῷ, Λάθοντο δὲ θού- 
ριδὸς ἀλκῆς (1]. ο΄, 322.). οὐ γὰρ ἐπε- 
λάθοντο ἀλλὰ κατημέλησαν. Ω. ο8. 

ΟἹ. μελιβηδέα. 
99. νηυσὶ δ᾽ ἐνὶ] νηυσὶν ἐν ΘΧ φιπηδηάῇ. : 

ἐν, Ῥαγιίοιιϊθ δὲ ὨΏ]]τπὶ νει. 

οὅ. μετ᾽] παρ᾽, ὁχ Θηγοηά. Η. Υ΄. 
ἃ Τὴ. ΡΥ. Θογαΐ 

Μοχ δήσας τ᾽ ἐρύσας οἴ Β|ρΓᾶ γρ. 
10. βερύσσας. 

Ν Ἁ -Ὁ- , Τοὺς μὲν ἐγὼν ἐπὶ νῆας ἄγον] Διδάώσκει 
“ “ ὅτι οὐ χρὴ ὑπεριδεῖν ἑταίρους κινδυνεύον- 

“, “ Ἀ τας. ὥσπερ καὶ ἐν τοῖς ἑξῆς πρὸς τοὺς 
» ’ ' ᾿ ,ὔ ’ - ἐκθηριωθέντας ὑπὸ Κίρκης μόνος τολμᾷ 

» Ἁ 

καὶ ἔρχεται. ἐγκράτειαν δὲ σημαίνει 
ΕῚ - ᾿] 7 Ν 5 Ν σ“ ΄ αὑτοῦ, εἰ μήτε τὴν ἀρχὴν ἥψατο τοιαύ- 

Ὁ Ω 7 
τῆς ἡδονῆς, ἢ καὶ γευσάμενος ἀπέστη καὶ 
οὐκ ἐνικήθη τῆς ἰδίας φύσεως. ὦ. τού. 

Κυκλώπων δ᾽ ἐς γαῖαν) Ζητεῖ ᾽Λριστο- 
-“ ΄ τέλης πῶς ὁ Κύκλωψ ὁ Πολύφημος μήτε 

Ν δ ,ὕ -“» μν 
πατρὸς ὧν Κύκλωπος, Ποσειδῶνος γὰρ ἦν, 

Ἁ μήτε μητρὸς, Κύκλωψ ἐγένετο. αὐτὸς δὲ 
ε ’ὔ ὔ » 7 Ἁ ᾿ » ἑτέρῳ μύθῳ ἐπιλύεται. καὶ γὰρ ἐκ Βο- 

, [᾿ , . ἃ". μὴ βέου ἵπποι γίνονται, καὶ ἐκ Ποσειδῶνος 
Ἀ -“ δ 9 ε , σ΄ ΄ καὶ τῆς Μεδούσης ὁ Πήγασος ἵππος. τί 
»Μ - , - 

δ᾽ ἄτοπον ἐκ Ποσειδῶνος τὸν ἄγριον τοῦ- 
᾽ οὖν ᾿ ᾿ »)- 74 τὸν γεγονέναι ; ὥσπερ καὶ τὰ ἄλλα ἐξ 

- , -“ » 

αὐτοῦ ἀναλόγως τῇ θαλάσση ἄγρια γεν- 

ἋΣ ἃ 
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ἱκόμεθ᾽, οἱ ῥὰ θεόσι πεποιθότες ἀθανάτοισιν 

οὔτε φυτεύουσι χερσὶν φυτὸν, οὔτ᾽ ἀρόωσιν᾽ 
ὠλλὼ τάγ᾽ ἄσπαρτω καὶ ἀνήροτω πάντα φύονται, 

πυροὶ, καὶ κριβαὶ, ηδ᾽ ἄμπελοι, αἷτε φέρουσιν 

οἶνον ἐριστάφυλον, καί σφιν Διὸς ὄμβρος ἀέξει. 

τοῖσιν δ᾽ οὔτ᾽ ἀγοραὶ [δουληφόροι, οὔτε θέμιστες" 

ἀλλ᾽ οἷγ᾽ ὑψηλῶν ὀρέων γωΐουσι κάρηνώ. 

ἐν σπέσσι γλαφυροῖσι" θεμιστεύει δὲ ἕκώστος 
παίδων ἠδ᾽ ἀλόχων" οὐδ᾽ ἀλλήλων ἀλέγουσι. 

τοῦ. φυτεύουσι] φυτεύουσιν ἵν. 

114. βέκαστος. 

-“ ΠῚ Δ Ξ νᾶται ἤ τερατώδη ἢ παρηλλαγμένω. Γε- 
λοίως δ᾽ αὐτοὺς ἐτυμολογεῖ Ἡσίοδος (Θ. 

5“ " 144. 145.). Κύκλωπες δ᾽ ὑσαὰν οὔνεμ᾽ 8 
δ᾽ «ὐ « ΝΥ, ἡ ᾿ - Ν ἐπώνυμον οὕνεκ᾽ ἄρα σφέων Κυκλοτερὴς 
ὀφθαλμὸς εἷς ἐνέκειτο τῷ μετώπῳ. ὃ δ᾽ 

ἐ 

- -“ 7 
Ὅμηρος φαίνεται φύσιν αὐτῶν λέγων" εἰ 

- ἢ Ὡ ᾿ γὰρ ([. γοῦν) ἦν τὶ τοιοῦτον, ὥσπερ τὰς 
7 -“ ΄ὔ " 

ἄλλας ἰδιότητας τῶν ὀφθέντων ἔγραψεν 
359. 9 5 - σι ἃ Ν ,ὔ Ά, -ὰἀ ὃ ἐπ᾿ αὐτοῦ Κύκλωπος, τὸ μέγεθος τὴν ὠμό- 

“ Ν 5 ἊἋ Ν Ἐπ τητα, οὕτω καὶ (50. κἄν) τὸ περὶ ὀφ- 
-“«ῳΆ5Σ7ὟὍΩ[ῇὍ 

θαλμοῦ ἔγραψε. φησὶ δὲ ὁ Φιλόξενος ὅτι 

ἐπλάνησε τὸν «Ἡσίοδον τὸ τὸν ἕνα ὀφθαλ- 
᾿" , “ ςςω » Ν μὸν τυφλωθέντα μηκέτι ὁρᾷν. οὔτε δὲ 

περὶ πάντων τῶν Κυκλώπων εἶπε τοῦτο 
,ὔ Ὅμηρος, εἰκός τε τὸν Πολύφημον κατά 

, ͵ -,ν 
τινώ ἄλλην αἰτίαν τὸν ἕτερον τῶν ὀφθαλ- 

-“ - ,ὔ 

μῶν ἀπολωλέναι (807. ἀπολωλεκέναι) 
Α -Ὁ ᾽ὔ Ν 

πρὸ τῆς ᾽Οδυσσέως ἀφίξεως. Οἱ δὲ ἀν- ᾿ ἀ 
τιλέγοντες τούτῳ φασὶ, εἰ δύο εἶχεν ὀφ- 

͵ 

θαλμοὺς καὶ τὸν ἕνα ᾽Οδυσσεὺς ἐτύφλω- 
σε, πῶς συμφωνήσει τὸ ὑπ᾽ αὐτοῦ λεγό- 

μενον, Κύκλωψ εἰ καί τίς σε καταχθο- 
[δ 7, νίων ἀνθρώπων " ᾿Οφθαλμοῦ εἴρηται ἀει- 

ξ ς 
κελίην ἀλαωτύν (502.); οὐκ εἶπεν 
Η “ "' Ν 
ὀφθαλμῶν. ἔτι δὲ καὶ τὸ προκείμενον 
παρὰ τοῦ Κύκλωπος, ὅτι δύναταί μου ὃ 
Ποσειδῶν ἰάσασθαι τὸν ὀφθαλμόν. εἰ 

δ ΒΒ Ὑ , ᾿ 57 οι Ἐ Ψ ἊΡ »")»- 
γὰρ ἦν ἑτερόφθαλμος ἤδη ὑπάρχων ἔλε- 

Ἂ “ - 
γεν ὧν αὐτῷ ᾽Οδυσσεὺς, καὶ πῶς τὸν ἕτε- 

Κ 810 βογιρία ἤδοο ργοία!ς Μαῖμα5 ἐδοϊΐαπο 166, δ᾽ ἔσαν οὔνομο᾽ το, ΠΟῚ 1η8]6. 
αὐυδηὶ ὖσαν 651 ἦσαν, οἴ ἴῃ Ἠδο5]οα] 6αά. 656 δ᾽ ὄνομ᾽ ἦσαν. ΒΌΤΤΥΤΜ. 
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110 

115 

110. πυροὶ] πυῤῥοὶ Δ 111. ξοῖνον. 

ρὸν οὐκ ἐθεράπευσεν ; ἀλλ᾽ εἶπεν, Ὥς οὐκ 

ὀφθαλμόν. γε ἰήσεται οὐδ᾽ ᾿Ἐνοσίχθων 
(525.). Δι’ αὐτοῦ δὲ τούτου ἀπολὸ- 
γοῦνται περὶ τοῦ εἶναι αὐτὸν διόφθαλμον, 
διὰ τοῦ εἰπεῖν, εἰ τὸν πρῶτον πηρωθέντα 
ὀφθαλμὸν οὐκ ἐθεράπευσεν, οὐδὲ τοῦτον 

ἰάσεται. Φ. Κυκλώπων] Δίκαιοι οὗτοι 

πλὴν Πολυφήμου. ὅθεν τὸ μὲν ὑπερφιά- 
λων, νῦν μεγάλων, τὸ δὲ ἀθεμίστων, μὴ 

ἐχόντων χρείαν νόμων διὰ τὸ θεμιστεύειν 
ἕκαστον παίδων ἠδ᾽ ἀλόχων (6οά, Β. 
μὴ ἐχόντων νόμους φύσει δὲ δικαίων). 
Πῶς οὖν ἠδίκουν τοὺς Φαίακας καὶ ἐλύ- 

ποὺν (ζ΄. 5, 6.); διὰ τὸ ἀνόμοιον τῆς 
πολιτείας. Μαϊρ. οὖ οχ ραγίθ Β. 
111. Ἐριστάφυλον] ᾿Εκ τελείου Μ΄! 

τῆς σταφυλῆς γινόμενον. Μαὶρ. Ῥαϊ. 
Καί σφιν Διὸς ὄμβρος ἀέξει Πλουτί- 

ζει, ἀέξει αὐτὰ αὐτοῖς, ἤτοι τοῖς Κύκλω- 

ψι, ἢ αὐτοῖς τοῖς πράγμασι. Ραὶ. τ 

Βουληφόροι] Εἰς ἃς αἱ βουλαὶ ἀναφέρε 
ται ἵνα ἐπιτελεσθῶσι. Ῥαὶ. Ψυὶρ. 

θέμιστες) ᾿Αθεμίστους λέγει οὐχ, ὡς 

κους, ἀλλ᾽ ὡς μὴ θέμιδος ἤτοι νόμου, 
χρήζοντας εἰς εὕρεσιν τοῦ καλοῦ. ἦσαν. 
γὰρ ἀγαθοί. ὦ. 115. Οὐδ᾽ ὯΝ 

ἀλέγουσι Οὐ φροντίζουσιν ἀλλήλων ὅσον 
ἕνεκεν ὑποταγῆς. ἕκαστος γὰρ αὐτοκρά-. 
τωρ ἐστὶ καὶ οὐχ ὑποτάσσεται τῷ ἑτέρῳ. 

Οπδη- 

Β Ηδο νεῦρα οχ δοάδθῃν ἴῃ Η ΔΓ]. 56Π0110 ριοίου Ροδ, δα δο2ὥ. ΒΌΤΊΤΜ. ᾿ 
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᾿ Νῆσος ἔπειτα λάχειω παρὲκ λιμένος τετάνυσται 
γαΐης Κυκλώπων, οὔτε σχεδὸν, οὔτ᾽ ὠποτηήλοῦ, 
ὑλήεσσ᾽" ἐν δ᾽ αἶγες ἀπειρέσιωι γεγάασιν 
ἄγριοι" οὐ μὲν γὰρ πάτος ἀνθρώπων ὠπερύκει" 

5.δ ἡ ᾽ “» “ 3. εὐ 
οὐδέ μιν εἰσοίχνευσι κυνήγετωι, οἰΤε καῇ υλήν 120 

ἄλγεα πάσχουσιν, κορυφὰς ὀρέων ἐφέποντες. 
οὔτ᾽ ἄρω ποίμνησιν κωταίσιχετωι, οὔτ᾽ ἀρότοισιν, 
ὠλλ᾽ γ᾽ ἄσπωρτος καὶ ὠνήροτος ἥματω πάντα 
ἀνδρῶν χηρεύει, βόσκει δέ τε μήηκάδας αἶγας. 

5 Ἂν ΄ ΄ 7] 7 ου γῶρ Κυκλώπεσσι νέες πώρα μιλτοπάρηοι, 
» 4 

125 
5» » Ὁ 5 “ 7 οὐδ ἄνδρες νήων εν! τέκτονες, οἱ κε κώμοιεν 

»" ϑοο »ἤ «“ .“ -« 

νηῶς ευὐσσελμους, ὧἱ κεν τελεοίεν ἐἑκάστω, 
"7 δ Δ... 9 δ ς 7 

στε ἐπ ὠνβρώπων ἐἈνευμενωι" 
2 ῪΗἢἾ 

οιἰὼ τε πολλα, 
Ε νῷ 5»: 7] ἄνδρες ἐπ᾿ ἀλλήλους νηυσὶν περόωσι θάλασσαν" 

. 120. εἰσοιχνεῦσι] εἰσιχνεῦσιν Κ΄. 
126. οἵ κε] οἱ καὶ Η. 
ΝΜ Ο. Ρ. 253. 128. ξάστε". 

ἔπειτα τοῦ Πολυφήμου κράζοντος ἦλθον 
πάντες. Ὁ. τι. Νῆσος ἔπειτα λα- 
χεῖα (5. ργοροτῖβρ. Μ6ά10}.}} Ζηνό- 
δοτος, τὴν βραχεῖαν, γράφει διὰ τοῦ ε, 
ἐλάχεια (ουθηι6 ΡΟΗΒ. οχ 
Ηδι1].). οἱ δὲ τὴν εὔσκαφον, οἱ δὲ τὴν 
εὔγειον, τὴν λαχαίνεσθαι καὶ σκάπτεσ- 
θαι δυναμένην. . ΛΑΧΕΙΑ, εὔγειος 
ἢ εὔσκαφος, λαχαίνεσθαι καὶ σκάπτεσ- 
θαι δυναμένη. Ψ]ρ. Λάχεια (56 ἴῃ 
ἴοχίι). ἢ τὸ τῆς νήσου ὄνομα γνωσθὲν 

ἐκ Κίρκης Οδυσσεῖ ἣ γ΄... οἷ ἢ ἐπιτη- 
δεία εἰς τὸ λαχαίνεσθαι ἤτοι σκάπτεσ- 
θαι, ὅθεν καὶ τὸ λάχανον. ἢ ἐλάχεια, 
ἵνα ὥσπερ λιγὺς λίγεια Κ' οὕτω καὶ ἐλα- 

χὺς ἐλάχεια, ἡ ἐλαχίστη. Ῥὰ]. Λαχεῖα 
(δος Μφα1]ο]. υθίᾳιι6), ἀπὸ τοῦ λαχαι- 
γω. οὕτως ἀναγνωστέον, ἵν᾽ ἦ εὔγεως εὔ- 

σκαφος, παρὰ τὸ δύνασθαι αὐτὴν λαχαί- 
νεσθαι καὶ σκάπτεσθαι. ἘΣ. Ἑύάροτος 

γῆ. Η]ἃ"]. ῷ. Οοηῇ, δά κ΄. ςοϑ. ο. 

[χ 
.“ἷ 122. καταΐσχεται] κατίσχεται Η. 

127. βέκαστα. ἅπαντα οοττὶρὶς ΙΔ δὰ Παιῖνοβ. 

Οἰκονομικῶς δὲ εἰς ταύτην νύκτωρ κατ- 
7 ΄ σ΄ Ἀ ἡνέχθησαν (. κατήχθησαν) ἵνα μὴ 

Ε] , ΄ ἀπόλωνται πάντες. Ω. νυρ. ἢ 19. 
᾿Απερύκοι] ᾿Απείργοι, κωλύοι. Ψυΐϊρ. οά. 
δηΐ, Νὰῃηι ἴῃ γϑοθηΐί. οπχηΐὰ ἤθθο 
ἴῃ ἸηαἸοαῖνο. 124. Μηκάδας] Ἤτοι 

᾽ὔ »" " -᾿ “Ὁ μηκωμένας, ἀπὸ τῆς φωνῆς. Ω. Ψα]ρ. 
Μήκη γὰρ λέγεται ἡ τῶν αἰγῶν φωνή. 
ἢ ἀπὸ τοῦ ἐπὶ τὰ μήκη κίειν ὅ ἐστι πο- 
ρεύεσθαι. Ψ]ρο. ΒΑΓ 65. 125. Νέες 
πάρα μιλτοπάρῃοι] Μιλτωτὰς παρειὰς 
ἐχουσῶι, τουτέστι πρώρας κεχρισμένας. 
μίλτος δέ ἐστι πηλὸς ῥουσιώδης (Ε. ῥού- 
σιος). Ἕ;, Ὁ, Οὗ, Νυὶρ. 126. Κά- 
μοιεν} Κατασκευάσαιεν. γυϊρ. 127. 
ΑΥ̓ κε τελέοιεν] ἽἌστινας τὰς νῆας οἱ 
γαυτικοὶ κατεσκεύασαν ἵνα τὰ πρὸς ἕκ- 
ἀστὸν καιρὸν ἐπιτήδεια φέρωσιν. Ὁ. 
128. Οἷά τε πολλά] Ἔλλειψιν ἔχει προ- 
θέσεως, ἵνα λέγῃ, δι᾽ οἵα πολλὰ αἴτια 

ΟΥΒ ΦΨΑῚ ἢ, ’ 
"» καὶ πράγματα ἐπ᾽ ἀλλήλους περῶσιν ἂν- 

᾿Ῥατοτ Ἰἰεζουοο οΪτο Ἰπτογοορῖδ τ ἴζα απιοι αὐ ἀαδίατη οἰϊδη δ᾽, ἢ δὰ μος βεβο- 
ἴππὶ ρου εἰ που ϊης πδοο ἡ γ. «ς ΒΟΤΥΜ. 

Κ᾿ γ1ἃ. Ογαπιμι. πὶ. Ἀπ}. ὃ. 62. ΟΡ 5. 3. ον ποῖ. ΒΌΤΤΜ. 
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οί κέ σφιν καὶ νῆσον εὐκτιμένην ἐκάμοντο. 130 

οὐ μὲν γάρ τι κακή γε, φέροι δέ κεν ὥρια πάντα" 

ἐν μὲν γὰρ λειμώνες ἁλὺς πολιοῖο παρ ὄχθας 

ὑδρηλοὶ μωλώωκοῖ μώλα κ᾽ ἄφθιτοι ἄμπελοι εἶεν. 

ἐν δ᾽ ἄροσις λείη" μάλα κεν βαθὺ λήϊον αἰὲν 

εἰς ὥρως ἀμῴεν' ἐπεὶ μάλα πίαρ ὑπ᾽ οὐδας. 135 

ἐν δὲ λιμὴν εὔορμος, ἵν οὐ χρεῶ πείσμωτός ἐστιν, 

οὔτ᾽ εὐνὰς βαλέειν, οὔτε πρυμνήσι ἀνάψαι, 

ἀλλ᾽ ἐπικέλσαντως μείνω! χρόνον, εἰσόκε νωυτέων 

θυμὸς ἐ ἐποτρύνη, καὶ ἐπιπνεύσωσιν ἀήτωι. ' 

αὐτὰρ ἐπὶ κρατὸς λιμένος ῥέει. ὠγλαὸν ὕδωρ, 140 

κρήνη ὑπὸ σπείους" περὶ δ᾽ αἴγειροι πεφύασιν. 

ἔνθα κατεπλέομεν, καί τις θεὸς ἡ ἡγεμόνευε 

γύκτα δὲ ὀρφναίην οὐδὲ προὐφαίνετ᾽ ἰδέσθαι" 

ἀὴρ γὰρ παρὰ γηυσὶ βαθεῖ ἥν, οὐδὲ σελήνη 

οὐρανόθεν προὔφαινε' κατείχετο γῶρ νεφέεσσιν. 148 

ἔνθ᾽ οὔτις τῆν γήσον ἐσέδρακεν ὀφθωλμυοῖσιν' 

οὔτ᾽ οὖν κύματα μακρὰ κυλινδόμενα προτὶ χέρσον 

εἰσίδομεν, πρὶν γηως εὐσσέλμους ἐπικέλσαι. 

κελσάσησι δὲ νηυσὶ, καθείλομεν ἱ ἱστίω πάντω" 

ἐκ δὲ καὶ αὐτοὶ βημεν ε ἐπὶ ῥηγμῖνι θαλάσσης" 150 Ἷ 

ἔνθω δ᾽ ἀποβρίζωντες ἐμείναμεν ἠῶ δῖαν. 

130. οἵ κε] οἵ καὶ Υ. 134. αἰὲν] αἰεὶ Η. δ. . 135. ὑπ᾽ οὖδας] ἐπούδας 
ἃ Ὠ. ΡΥ. Η. 138. ἐπικέλσαντας] ἐπικέλσαντες, ἃ τὴ. ΡΥ. ΗΓ, 139. ἐπο- 
τρύνῃ) ἐποτρύνε, Η. 143. προὔφαινε Γιδέσθαι. 144. παρὰ] περὶ μμνὦ 

ΠΙὰ5 ν. ἀήρ. ΡΟΒΒ. 145. οὐρανόθεν οὐρωνόθεν᾽ (510) Ἡ. 10. γὰρ] Ἂ 
Η. δὲ ὙΥ, 147. προτὶ] ποτὶ Η. 148. ἐσξβίδομεν. 151. δῖξαν. 

θρωποι. Ραὶ. 135. ᾿Αμῷᾷῷεν] Γρ. ἀμ- τὰς πρὸς τὸν πλοῦν. Ὁ, ᾿Επιψαύσαντας 
μοῷεν (519). Ηαγ]. ᾿Ἐπούδας] Γρ. ὑπ᾽ τῇ, γῇ. ἀπὸ τοῦ κέλλειν, ὅθεν καὶ ὁ κόλ- ὦ 
οὖδας. ΗΙα1]. 156. Πείσματος] ᾿Απο- ἡβὴ κοορ 143. Νύκτα δι᾿ ὀρφναίην}, | 

, 4 ἕ 7 ε -“ 

γείου σχρινίου ᾧ πείθεται ἡ ναῦς. Ῥαὶ. ἘΝ τὴν νύκτα τὴν σκοτεινήν. τὸ γὰρ διά 
Ψυὶσ. 137. Εὐνάς] ᾿Αγκύρας. εὐνὰς ἀντὶ τοῦ εἰς ἐκληπτέον. Ο. 144. Παρὰ 
λέγει τὰ τῶν πλοίων σιδηρὰ ἀγκύρια διὰ ἴῃ ἰοχίι; 564 ἴῃ ΠηδΓρ'. οὕτως πέβ, 
τὸ εὐνάζεσθαι ὑπὸ τούτων τὰ πλοῖα καὶ νηυσίν. Ηδ1]. 145. Χωρὶς τοῦ ν τὸ 
ἠρεμεῖν. ὦ. 138. ᾿Αλλ᾽ ἐπικέλσαντας] οὐρανόθεν. ΗΙατ]. 147. Ποτὶ χέρσονδε 
᾿Αλλ᾽ ἐπιψαύσαντας ἐν τοῖς τοιούτοις λι- (5|0)} Πρὸς τὴν γῆν. γυ!ρ. 148. Τὸ 
μέσι τὰ πλοῖα μεῖναι χρόνον ἀβλαβῆ, κέλσαι καὶ τὸ ἐπικέλσαι ἐν λιμένι στῆ- 
ἕως οὗ ὁ τῶν ναυτῶν θυμὸς ἐποτρύνῃ αὐ- ναί ἐστι. Ῥα]. πν ᾿Αποβρίξαντες} 
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ἬΜμος δ᾽ ἠριγένεια φάνη ῥοδοδάκτυλος ἠὼς, 
ὧν δῳ 7 ᾽ ΄ Ἴ ᾽ ΄ γήσον θαυμάζοντες ἐδινεόμεσθα, κατ᾽ αὐτήν. 
ὦρσαν δὲ Νύμφαι, κοῦραι Διὸς αἰγιόχοιο, 

3 3 7] .“ Ἃ ᾿ ε "-“» 
οι γῶς ορέσκῶώτυς, ἐγῳῷ δειπνήσειαν ετῶροι. 

155 
αὐτίκα καμπύλα τόζω καὶ αἰγανέας δολιχαύλους 
εἱλόμεθ᾽ ἐκ νηῶν" διὰ δὲ τρίχω κοσμηθέντες 

7 ἃ τ μ᾿ ἢ Ν “ 7 βάλλομεν αἴψνα δ᾽ ἔδωκε θεὸς μενοεικέα θήρην. 
γηες μέν μοι ἕποντο δυώδεκα, ἐς δὲ ἑκάστην 
ΕἸ ΄ 7 “ ἔ ᾽ Ν Χ ὦρ γ᾿ Ὁ ῇ ,, ἐνγεὼ λωγίχῶνον οὐγες᾽ ἐμοὶ δὲ δέκ ἔξελον οἰ. Ιόο 
ὡς τότε μὲν πρόπων ἡμαρ ἐς ἠέλιον καταδύντω, 
ἥμεθα δωινύμενοι κρέω τ᾽ ἄσπετα, καὶ μέθυ ἡδύ. 
οὐ γάρ πω νηῶν ἐξέφθιτο οἶνος ερυθρὸς, 

ἀλλ᾽ ἐνέην' πολλὸν γὰρ ἐν ὠμῴφιφορευσιν ἕκώστοι 
᾽ 7 , ἄ ἷ 7 Βιϑ Κ ἠφύσαμεν, Κικόνων ἐερον πτολίεθρον ελοντες. 

΄ ᾿ ᾽ ᾽ Ψ ΕἸ ᾿ς ᾽ 

Κυκλώπων δ᾽ ἐς γαῖαν ελεύσσομεν, εγγὺς εόντων, 
7 ΕῚ ὅἐὦιν Ὁ Ἢ 3),8 ) σὰς καπνόν τ᾽, αὐτῶν τε φθογγὴν, ὀΐων τε, καὶ οὠγων. 

-» δ' "᾽» “} δι κα ωψ ΕἾ θ μος ἡελίος κωτεθυ, καὶ επὶ Ἀνεῴφῶς ἡλῦθε, 
Ν 7 ΄ 3 ς ο»- δὴ τότε κοιμήθημεν ἐπὶ ῥήγμανι θωλάσσης. 

158. μενοξεικέα. 

γᾶν 
10. ξεκάστην. 
163. ῥοῖνος. 164. βέκαστοι. 

᾿Αποβρίξαι κυρίως τὸ ἀπὸ τῆς βορᾶς Ἐς ἠέλιον καταδύντα] 
(Ρ]. βοῤῥᾶς) καὶ τροφῆς κοιμηθῆναι. 
(Οἵ, Νυ]ρ.) Βρίζειν τὸ βαρὺ ἵζειν. 
ὅθεν ἐν ᾿Ιλιάδι (δ΄. 223.) ἐπὶ ἀμελείας" 
ἢ τὸ μετὰ βορὰν ἵζειν, ὡς ἐνταῦθα. Ρᾳὶ]. 
153. ᾿Εδινεύμεσθα (516}1} Περιηρχόμεθα, 
ἀνεστρεφόμεθα. ΨΚ ]ρ. 1τ-ς4. Ὦρσαν} 
Ὦσαν οἰταῦ 5680]. ΡΟ ὃ. εχ Ηεΐΐ. 
Διὸς αἰγιόχοιο} ᾿Απὸ τοῦ ἔχειν τὰς κατ- 
αιγίδας. ἢ ὀχηθεὶς ὑπὸ τῆς αἰγός. Ἐ.. 
156. Αἰγανέας δολιχαύλους ᾿Ακόντια 
μακρὰ ὁλοσιδήρους αὐλοὺς ἔχοντα, τουτ- 
ἔστι τὰ σιδήρια. Ῥα]. ᾿Ακόντια ἐπι- 
μήκεις (ΜΈ 6α1ο]. -η) τοὺς αὐλοὺς ἔχον - 
τα, ἤτοι τὰ σιδήρια (δ υ]ρ. ὅ ἐστι τὸν 
σίδηρον). ἘΞ. Ψυ]ρ. ΓΡρ. δολιχεσάλους 
(υξ ν]άδίιν.) ΡΟ 8. οχ Ηδν]. τότ. 

16ο. λάγχανον] λέχον. [ἢ ἸηδΓρ. λάγχανον Η. 
167 . ὀβίων. 

150. ἐς δὲ ἑκάστην] ἐν δὲ ἑκάστη Η. ἐν δὲ ἑκάστῃ Ὗ, 

162. ξηδύ. 

Πρὸ τοῦ κατα- 
“ “ Ε] Ν Ἁ Ε ΄ὔ Ε] δῦναι ἥλιον. ἀντὶ γὰρ ἀπαρεμφάτου ἐγ- 

ἤ -“ Ἀ Ἀ »,. κλίσεως γῦν τὴν μετοχὴν ἔλαβεν. Ὁ. 
Μ 166. ᾿Ελεύσσομεν) Ανω τὸ ἐλεύσσομιεν 

Ἀ Ἁ -“»Ἢ 
-“ ἐπὶ μὲν τῆς γαίας κατὰ (5ογ. καὶ) τοῦ 

-“ ,ὔ ΓΑΙ" Ἁ -“ , ε καπνοῦ κοινόν. ἐπὶ δὲ τοῦ φϑόγγου ὑπα- 
’ ᾿ » ,ὔ ε ᾿ ᾽ ’ κουστέον τὸ, ἠκούομεν. ὡς τὸ, Καρπαλί- 

Ε 
"-" μὼς οἶνον δὲ μελίφρονα οἰνίζεσθε, Σῖτον δ᾽ 

ἐκ μεγάρων (1]. θ΄. κος.). ἐπὶ τοῦ σί- 
»“.«ςε ͵7 Ἀ ’ ᾿ του δεῖ ὑπακούειν τὸ, φέρετε. Ὁ. 16). 

Καπνόν τ᾽ αὐτῶν φθογγὴν οἰῶν τε καὶ 
-“ ΩΝ .“ αἰγῶν] Σπονδεῖος ὅλος ὁ στίχος. Εἰ. 

Ε υὐρμεο - 168, Ἤμος] Ἡνίκα. Τὸ ἥμος ψιλοῦται 
ΝΜ παρὰ "ἴωσιν καὶ οὐχ ὑποτάσσει, παρὰ 

ἈΝ “ 

δὲ ᾿Αττικοῖς ὑποτάσσει καὶ δασίνεται. 
“ - καὶ ὁ ὅτε καὶ ὃ κεν ὑποτάσσει παρὰ τοῖς 

ΩΝ ᾿ ᾿Αττικοῖς. καὶ τὰ δεύτερα πρέσωπα δι- 



944. 

5 ἢ 8 ΄ 7] « 7) ε 

ἡμος δ ἡριγενείὼ φωνή ῥοδοδθώκτυλος ἠὼς, 
. ὦ. Ἂ ᾽ Ν ΄ “ 5} 

καὶ τότ᾽ ἐγὼν ἀγορὴν θέμενος μετὰ πᾶσιν ἔειπον" 
Ὑ ἃ ΄»ος- 5" ΕΣ ΝΣ «ες »κ». 

Αλλοι μὲν νῦν μίμνετ᾽ ἐμοὶ ἐρίηρες εταϊροι" 
ἤν" Ε] Ἂ Ὶς]Π Ν, 43 3 .“ » “ ς 

αὐτὰρ ἐγὼ σὺν νηΐ τ᾽ ἐμὴ καὶ ἐμοῖς ἑτάροισιν 
᾽ "“ "ἢ -“ὦὕκὔ εν εὖ ΄ , 

ἐλθὼν τῶνδ᾽ ἀνδρῶν πειρήσομωι, οἱτινὲς εἰσιν" 

βρισταί τε, καὶ ἄγριοι, οὐδὲ δίκαιοι, 
ἠὲ φιλόζεινοι, καί σφιν νόος ἐστὶ θεουδῆς. 

«ὼ ἤ. ᾿Ν 5'ἽὮ Ν Ν 9} ὗν ον ΓΓΥ: 7 

Ὡς εἰπὼν, ἀνὰ νηὸς ἔβην" ἐκέλευσω δ᾽ ἑταίρους 

αὐτούς τ᾽ ἀμβαίνειν, ἀνά τε πρυμνήσιω λῦσωι. 

᾿ εἴσβαινον, καὶ ἐπὶ κλήϊσι κάβιζον' 
εων" "5 ἐφ») ἣ- τ Ψ 3 “Ὁ 

ἑξῆς δ ἐζόμενοι σπολιήν ὥλω τύσπτον ἐρετμίοις. 
3 95 Ν ᾿ ον 3 Ζ 7 3 Ἂς 2. 

ὡλλ ὁτε δὴ τὸν χωρον ἀφικόμεθ » εγγὺυς εοντο. 
2 Α, ἃ ὧὦ “ ᾿» 2 3 

ἔνθω δ᾽ ἐπ εσχωώτιη σπέος εἴδομεν, ἄγχι θωλάσσης, 
ς ) ᾿ δῇ 5 Χ Ἂς 

ὑψηλὸν, δώφνησι καωτηρεφες" ἔνθω δὲ πολλὰ 
Ὅς 05 35».. ᾿ οΥ 3 ᾽ ᾽ 2 

μῆλ᾽, διές τε, καὶ αἶγες ἰωύεσκον' περὶ δ᾽ αὐλὴ 
« ἂν 48 ΝΣ 

ὑψηλὴ δέδμητο κωτωρυχέεσσι λίθοισι, 
ΠΥ » ἈΝ ξ ᾿ 

μωκρῆσίιν τε πίτυσσιν, ἰδὲ δρυσὶν ὑψικόμοισιν. 
5} Αὐ ὍΝ Ε .«“ ς .- 

ἔνθω δ᾽ ἀνὴρ ἐνίαυε πελώριος, ὃς ῥώ τε μήλα 

172. νῦν] οὖν Η. Υ. 

ἋΡδ' πε δ. δ Ἑ 

ἡ ρ οἷγ 

οἱ δ᾽ αἶψ, 

171. ἔξειπον. 
ἐσχατιῆῇς ἃ τη. ΡΥ. 56αὶς Θγάϑυ μι Η. 
186. Ειδέ. 

} 

φθόγγῳ γράφεται, πάσομαι πάσει" ὑψο- 
Ἢ μα: ὄψει" καὶ τὰ ὅμοια. Ῥα].} 182. 

» αἰ α΄ ἃ -Ὡ ᾿ ΄ὔ Ν Ενθα δ᾽ ἐπ ἐσχατιῇ Ὑπογράφων : 
κατὰ τὸν τόπον ἐπισημαίνεται τὸ ἐπὶ 
᾽ “ γὴ ᾿ Ἀ ΄ - π 
ἐσχατιᾶς εἶναι τὸ σπήλαιον. τοῦτο δὲ 

συνέφερε καὶ πρὸς τὸ εὐχείρωτον αὐτοῖς 

εἶναι τὸν ἐνοικδῦντα, ἅμα τε καὶ φυγὴ 
εὐχερὴς πλησίον τοῦ ἄντρου τῆς νεὼς ὧρ- 
μισμένης. Ὁ. 182. Δάφνῃσι κατηρε- 

φές Κατεσκευασμένον (κατεσκιασμι. 
θη. Βαγη.) Ω. Ῥαὶ. ψαϊρ. 184. 

- 7.. Μῆλ᾽ δϊές τε] ᾿Επειδὴ διάφορά εἰσιν ὀνό- 
ματα τοῖς προβάτοις, γενικά τε καὶ εἰ- 
δικὰ, καὶ αὐτὰ διάφορα πρόβατά τε καὶ 
" ἃ Ὑ ἢ ᾽ - ᾽ ΄ 
ἄρνες ἢ αἰγες, διαφόροις ἐνταῦθα ἐχρή- 

1 Θογῖρίαμη μοΟ ΒοΠο] πὶ ἃ τάδ ΟΡ αϊνοῦβα, Δ05 πὰ ραῖοα Π.]]1π|5 ἔδυθ ργοτ,. Ϊ 

6. 5. ὀΘχοοῦρία αυδοάδῃ 6 Τ᾽ Ζοίχϑο σοηγ). Δ] ΓὐγοοΡἢ}., οχαυαΐα δ, ΒΌΤΊΤΜ, Ϊ 

τι Ῥργβ. οὐ ναγϊοίαΐοπι ἐσχατιῇ ν6] ἧς οχ Ηδι]. γοίογί : “" ἐσχατιῆς Οἰ(αῖ κοὐϑν 
ΒυΤΊΤΜ. ἐς Τη Εν 

ΟΔΥΣΣΕΙΑΣ 1. 17ο---οι87. 

187. ῥά τε] ῥα τὰ ν. 

118. ΙΧ. 

170 

175. 

18ο 

ιϑ5 

182. ἐσχατιῇ) 177. βειπών. 
184. ὄβιες. . 10. Είδομεν σπέος. 

σατο τοῖς ὀνόμασι μῆλά τε ταῦτα εἰπὼν 
καὶ ὄϊας. Ὁ. προτάξας τὸ γένος ἐπ- ᾿ 

ἤνεγκε τὸ εἶδος. Ὁ]. ἸἸαύεσκον) Δι- 

ἔτριβον, ἢ ἐκοιμῶντο, ἢ ἐβοῶντο, ἢ διενυκ-ὶ 

τέρευον. Ὁ. ᾿Εβόων, διενυκτέρευον, δι 

έτριβον. Ῥα]. τ85. Ὑψηλή] Οἰκονομιπ. 

κῶς, ἵνα μὴ ἑξῆς βοῶντος ὑπομείνωσιν | 

ἀλλ᾽ ὥσπερ ἀφοσιωσάμενοι ἀπέλθωσι., 

Ω. δΔέδμητο] Οὕτως ᾿Αρίσταρχος. ὁ δὲς 

᾿Αριστοφάνης, βέβλητο. ΗΔ]. Κατ 

ωὡρυχέεσσι] Τοῖς ἐν τῇ γῇ ἐνωρυγμένοις καὶ" 

ἐμβεβλημίένοις, τεθεμελιωμένοις. Ρα]. ἢ 

ΟΕ νυ. 187. Ἔνθα δ᾽ ἀνήρ) ' 

κότως προσυνίστησι τὸ μέγεθος ἵνα ἀξιό- ̓  

πιστὸς φανῆται (507. φανῆ τὰ) δύο σώ- Ι 
“" 

Ι 
1 



ΠῚ1Β. ΙΧ. ΟΔΥΣΣΕΙΑΣ 1. 188----τῖρο. 545 
Ἂ 7 ᾽ ᾽ ΠΑ͂Σ᾽ οιἱός πτοιμναίνεσκεν ὠπόπροθεν" οὐδὲ μετ᾽ ἄλλους : “9 Η ᾽ 7Ζ ν κε » ᾽ πώλειτ, ἀλλ᾽ ἀπάνευθεν ἐὼν ἀθεμίστια ἤδη. Ἀ Νῆς θ ΒΡ. 4 Ἀν ΄ », Διὰ "ἡ κώι Ὑαρ ϑάυμν ἐτέτυκτο πελώριον" οὐδὲ εωκει 90 3 ͵7 ω᾽ Ε ἯἢΝ «.«͵ ε ΄ ἀνδρί γε σιτοφάγω, ὡλλὼ ρίω υλήεντι 

« “Ὕ ϑὲ νὰν .“ Ἢ Ἃ ᾿ Ε ἂ ἣν ὑψηλῶν ὁρέων, ὁτὲ φαίνετωι οἷον ἀπ᾽ ἄλλων. 
᾿, Ζ͵΄ Ἂς 327 ν᾽ 5΄ 0,5. «ς 7 Δη τότε τοὺς ἄλλους κελόμῆν ἐριηρος εταίρους ᾽ “" Ν ᾿ς ᾿᾿; ῳ φ-" 5» ὐυτου πῶρ γηΐ τε μένειν, καὶ γηῶ ἐρυσβῇαι" 

'“"ς ᾽ Χ ͵ Γ Κα. 7 ἌΡ. ὠυτῶρ εγὼ ρινῶς ετώρων δυοκαίδεκ ωριστ ους [95 ᾿ πον Ὁ ΕΩ » Ν »᾽ ΄ 3, βὴν ατῶρ αἰγεον ἀσκὸν ἔχον μέλωνος οἴνοιο, 
“δέ τ. 'δ ᾿᾿  Ἃ «᾿ ἤσεος, (ον μοι ἐόωκε Μάρων, Ἑὐάνθεος υἱὸς, “ἃς ΕἸ 7 ἃ ᾽ ͵΄χ ρεὺς ᾿Απόλλωνος, ὃς Ισμώρον ἀμφιβεβήκει" 
.“ ᾿ ις 

᾽ » Ἂχ υνεκὼ μὲν σὺν παισὶ περισιχόμεβ " δὲ γυναικὶ, 

180. ἤδη] ἤδει Ἡ. ἤδει Ν,. 
[06. μέλανος] μενελαὴ. 
ερεὺς Η. 

ατῶ σιτούμενος. πλείστας δὲ παραβο- 
ἃς ποιεῖται, τοῦ μεγέθους αὐτοῦ. διὸ 
ἝΝ ᾽ " ε "Ἢ ΄ αἰ ὄρει ἄνθρωπον εἴκασεν ὡς ὑπερβάλ- 

Ἁ ὄντ παντὸς ζώου μέγεθος, καὶ οὐδ᾽ 
ει ἑπλῶς, ἀλλὰ ῥίῳ ὑλήεντι, ὅ ἐστιν 
εἰ τῷ ὑψηλοτέρῳ καὶ τούτῳ ὑλήεντι. 

΄ 
“ οὔτο δέ ἐστιν ὑπερβολὴ ὑπερβολῆς. Ο, 

6 » Ά. “τὰ Ν Ν θ0. ᾿Ασκὸν ἔχον] Εἰκότως καὶ πρὸς ποι- 
, Ἀ 7 ᾿᾽ ἐγᾶς ἀπιὼν ἄλφιτα καὶ οἶνον βαστάζει. ι ἊΝ νῦν. ἢ "ον Ν ᾿ χε ὃε καὶ τὸν οἰκεῖον λόγον πρὸς πειθὼ, 

Ν᾿ κῷ ΝΠ πὰ - “ ἢ διὰ λόγους καταπληκτικοὺς ἢ τῷ 
' ."» ΕΝ ᾧ καταπραῦνῃ. , τρ7. Ἔδωκε 

΄ ρων Μάρων Εὐάνθους υἱὸς, ὁ δὲ Εὐ- 

10. βήδη. 
10. βοίνοιο. 

[090. παισὶ] παισὶν Η. παιδὶ Κ΄. ὙΥ. 

100. βεξῴκει. 

107. βηδέος. 

194. βέρυσθαι. 
198. ἱρεὺς} 

ἄνθης υἱός Διονύσου. γυνὴ Μάρωνος Οἱ- 
δερὴ ἢ, ὡς Πορφύριος. Ο. 108. Ἱερεὺς 
᾿Απόλλωνος] Ταῦτα σημειοῦνταί τινες 
πρὸς τὸ μὴ παραδιδόναι Ὅμηρον Διόνυσον 
οἶνου εὑρετὴν, τὸν δὲ Μάρωνα οὐ Διονύσου 
ἀλλ᾽ ᾿Απόλλωνος ἱερέα, δι’ ὅλης τῆς ποι- 
ἥσεως οἴνου μνημονεύων. ἡ δ᾽ ἀπότασις 
πρὸς Ἡσίοδον λέγοντα τὸν δὲ (τόν 50- 
Ιατη, ν8ὶ] τόνδε τόν θη. ΡΟΙΒΒ.) 
Μάρωνα εἶναι Οἰνοπίωνος τοῦ Διονύσου "ὦ 
ὡ. ΟΥ̓ Τϑυιβίαι ἢ. τρο. Σὺν παιαί] 
Σὺν παιδί, ᾿Αρίσταρχος καὶ ᾿Αριστοφά- 
νης. 7]. Περισχόμεθα] Ὅτι περι- 

Ὁ ΒΟΓΙ ΒΟΉ ΠῚ Οἰδερὴ, ριΐο, αἱ» ὁχοουϊαϊϊομο ΟΥἸ.Π}, πηᾶθ αἴτο5. ΒΕΓΊΎΜ. 9 ῊξΡς Ὁ] τη, ἡ δὲ ἀπότασις κ. «. ε. Ῥουβοιμὰβ ργοΐους οχ Ηδυ]. ΒΟΤΊΤΜ. Ρ̓Ῥγρίου διιοΐουο5 4005 οἰϊαπέ (Ἰαγκῖιβ οἱ Εγμοβίαβ δὰ Ἰδοϊοπθι παιδὶ οο Βγπιδὴ- ἢ ΠΟ ΕΘ} 11} ΠΙΘΙΠΟΓΆ Πα τι5 δϑί Ηφβυοἰῖαβ, συ5 Ἰοσαπὶ ἔογίαβθο ἃ 56 πὸη ἴπίοϊ- ἴα ΟΠ δὶ Ὁ Μιιβιγ5, ὁ Μ8. ἀμπῖοο Ρτούαϊ τς ΘΟΒΠον ἴτ5. 
περιέσχομεν, ΟἸοββα δος ᾿ηρᾶο Βοῦρῖα ογαΐ, σατη ΡΎΪ ΠῚ} τ πὶ Ἔχ Ηοιπϑεΐοο Γοχίοο ἴῃ βάμμα ἐγαπείργοθαϊ Ἠδβνολιῖι8. 

σύμιπεδ, περισχόμεθα, 
Δ » Ἀ " -υου 

Σ χόμεθα, ἐπὶ σοῦ οὗ ἕνεκα χϑ9), ᾽ 

Σ χόμεθα, ἐπὶ «οὔ “ερι- όμεεν. ΟΥΝΈΚΑ ΜῚΝ ΣΎΜΠΑΙΔΙ ΠΕΡΙΣΧΟΜΕΘΑ. γα Πα 5. Πτ|5 βου ρβογαΐ κα, 1115 ΒΡ Γὰ γΟΘΔΪΘΩΙ ε Ροβυῖῦ αἰ ρμΒΠΟ ριιπι ου. 
ΠΟΘ, ΜΗ, Ὁδ] ἄτι αυϊάθην ριιποία 5ἱ 
δ, Ἰἰ 6018 νϑτῸ δῖ ΡΙῸ ᾿ἰΐονὰ Ν. 
) δοσραζῃ σΘρὶζ. 
ΑἹ αἰ ρΒΙΠΟΙριιΒ ἴῃ Ἑ νορλ]θιὴ σοιταρΐία, 
Ἢ ἸΠΟΓΆΓῚ ΡΟΒΒΙηΐ, 

ΓΑΌΓγΑγι5. ἢν5. ᾿ΐὰ βου ρβογαῖ 

ΒΌΪβοληΐ ἡ ΡΓΟῚ απο ἢ ἀλ πὶ 6886, ἡπδβὶ ἰοΐα 
δα ΠΠΟΓΑΥ 5. ΑἸτοῦ ραμοΐα ποο]οχὶϊ, οἵ ΠπθΟ] τ 

ΠοΙαιδο ἄϊιδ5 ναγϊοϊαῖοβ, Ν βοι οοῖ ἀπο ΙΑ θἴαϊο Π ἴῃ Μ πλιταΐδ 
60 ἔλοΙ 65 οἵ σΟΠ. 65 δῃΐ, αἵ ποπκὶ- 

ὕτ᾽ ἔο Πἶτι5. ραγίθιη δου τὴ αἰ» ΒΟΙρβὶ, ᾿π|ο]] Ἰ σαηξ ᾿θοΐονθα, ΤΠ ΠΟΥ ἢ Ὁ ν ΘΟ] πη, Τϑυταϊ ΠᾺ ΤΟ 6 ΠῚ ἧς 5ῖ6 ἰῇ Μ85. ςουϊθὶ ς ΒΙ ΠΡ] ]ΟἸ ἴθ, ὡς ααθηι βἷς, ἢν ΒΟΓΙΒῚ αὶ 5ἰ Πρ] οἰ ἴου, ἐν δαΐομι χα. Θυοὰ δὰ ἵνεκα εἴ οὕνεκα αττϊηθῖ, ὁ βδυριβεῖπιδ 
ΥΟΙ,. 1. δ, 



" 

840 

ἀζόμενοι" ὦκει γὰρ ἐν ἄλσεϊ δενδρήεντι 

Φοίβου Απόλλωνος" ὁ δέ μοι πόρεν ἀγλαὼ δῶρα" 

χρυσοῦ μέν μοι δώωκ᾽ εὐεργέος ἑπτῶ τάλαντα 

δῶκε δὲ μοι κρητῆρα πανάργυρον᾽ αὐτὰρ ἔπειτα 

οἶνον ἐν ἀμφιφορεῦσι δυώδεκω πᾶσιν ἀφύσσως 

χδὺν, ὠκηράσιον, θέον ποτόν" οὐδέ τις αὐτὸν 

ἠείδει δμώων, οὐδ᾽ ἀμφιπόλων ἐνὶ οἴκω, 

ἀλλ' αὐτὺς, ἄλοχός τε φίλη, τωμίη τε μί οἴη. 

τὸν δ᾽ ὅτε πίνοιεν μελιηδέω οἶνον ἐρυθρὸν, ' 

ἕν δέπας εμπλήσας, ὕδατος ὦ ἀνὰ εἰκοσι μέτρω Ι 

χεῦ" ὀδμὴ δ᾽ ἡδεῖα ὁ ὠπὸ κρητήρος ὀδώθει, 
ὃς 

θεσπεσίη" τότ᾽ 

200. ἔξῴκει. 
206. ἠείδει7 ἠείδη ὟΥ. 

τος] ὕδατος δ᾽ ΡΝ. 10. Βείκοσι. 

ΒΈΡΓΔΒΟ. ἀποστῆναι Η. 

ΡΟΗΒ, 
10. ἐπιβειμένον. 215. βειδότα. 

εσώσαμεν αὐτὸν καὶ τὴν αὐτοῦ γυναῖκα 
σὺν τῷ παιδὶ αὐτοῦ. Θ. (Η 411.) 2οο. 
ἴὨικει γὰρ ἐν ἄλσει ᾧ. Α.1 Παιδευτικῶς. 
δεῖ γὰρ φείσασθαι τοῦ ἱερέως διὰ τὴν 
ἱερωσύνην. ὦ. 202. Χρυσοῦ] Διὰ τού- 
του καὶ τὸ τίμιον δηλοῖ, οὔπω γὰρ ἐδόκει 
παρὰ τοῖς παλαιοῖς τὸ ἀργὸν χρυσίον τί- 

μιοὸν εἶναι. ἀναγκαίως δὲ μετὰ τῶν τοι- 

ῬΟΙΠΊΓΑΡῚ ΟἹ Π685 δοϊ αηΐ, 

οΟΠ ΘΙ ΘΏΪΟΓ οὕνεκα. 

5110], σίνος οὖν ἕνεκα σαῦτ᾽ ἄρ᾽ ἔχουσιν ; 

ΤΑ ΠΔΠῚ ῬΓΘΟΘ μη. 
ἀπηΐ, 
ουν 

ἐγεκᾶ. ΡΟΒΒ. 

ΟΔΥΣΣΕΙΑΣ 1. 

ὧν οὔτοι ἀποσχέσθαι φίλον ἤεν. ᾿ 

τοῦ φέρον ἐμπλήσας ἀσκὸν μέγαν" ἐν δὲ καὶ ἤϊω ἱ 

κωρύκῳ" αὐτίκω γάρ μοι ὀίσσατο θυμὸς ἀγήνωρ 

ἄνδρ᾽ ἐπελεύσεσθαι μεγάλην ἐπιειμένον ὠλκῆν, ' 

ἄγριον, οὔτε δίκως εὖ εἰδότω, οὔτε θέμιστας. 

202. εὐξεργέος. 

10. Ρηξείδει. οίκῳ. 
ΘΙΘη6. [ογΐαβϑθ τθοθηῖ Η, ῬΟΗΞ. 

210. βηδεῖα. 
564 οϑῦ ρίοββα, πο νᾶῖῖα ἰθοῖϊο, τὸ ορί ποῦν 

212. ὄίσσατο] ὀίσατο ὟΥ. 

ἘΧΘΟΠΊΡΙ ΠῚ Ἰπ θυ Γο ἢ Ϊ8, ααοά ἃ αγδοἷβ πύσμα 53: 
Ββοσοθ ἀδῦ δοχύιβ Ετηρὶγῖσυβ Ρυτσμοη. Η ροΐυροϑ. ἱ. 189. τινὸς ἕνεκα χρὴ θαυμάξειν 
δρα ποιητήν: Θυοά Β1 701 Θϑύῦ οχ Ασϊβίορι. ἤδη. τοδ4ο. 0] ρα! ΠΟ 65 γοοΐθ οὗ τὰ 

Ιη Θὐιδάθῃ ΑὙἸΒίορμδηΐβ ἂν. 517. ΟἸδυΒ.]α οϑύ νΟΥΒ115. 8ἢ 
51 ΟπΊπθ8, Ὠἶδὶ ΨᾺΠ0Υ, δα οπθ58, 4: Καθ 

Κιιδίοσιιβ α Μ8. φαϊαϊῦ σίνος οὕνεκα, οὐἱϊ ἄϊο Βιαποκίαπὶ ἃ 
Νορα ἴῃ οοὐϊοθ, ἀπᾶρ σοΥγαρίοϊα ἴῃ Θαϊζίοποβ την], 5ουϊρίθτη, 

200-218. ΓΠῚΒ. ΙΧ, 

200 

204. βοῖνον. 205. βηδύν. 

207. αὐτὸς] αὐτός τ᾽ ΟΧ' 

οὗ. μελιβηδέα βοῖνον. 209. ὕδα-. 
9 ἘΠ: ἀποσχέσθαι οἵ 

214. ἐπιειμένον) ἐπικείμενον Η. 

ούτων δώρων ἀπαριθμεῖται καὶ ὃ οἶνος», 
ὅτι ὡς ἐφάμιλλος αὐτοῖς ἐδόθη. Ω," 
209. Ἕν δέπας κ. τ. λ.1 Τοῦτο προῷ-᾿ 

κονόμνησεν ἵνω μὴ ζητῶμεν πῶς ὁ τοσοῦτος 
(Δ6α10]. τοιοῦτος) ἐκορέσθη. Ω. Ψυΐρ. 
211. Οὔτοι , ἀποσχέσθαι φίλον ἦεν] ᾿Απ 
σχέσθαι τοῦ οἴνου οὐκ ἦν προσφιλὲς 
πίνοντι, διὸ καθάπερ ὕδωρ ἔχων καλὸς Ι 

ἀν 



118. 1Χ. ΟΔΥΣΣΕΊΑΣ Ι. 106-22, 947 

Καρπαλίμως δ᾽ εἰς ἄντρον ἀφικόμεθ᾽, οὐδέ μιν ἔνδον 
Ν 

[ων] 

ΓΨ; ᾽ » ὦ ᾿ Ζ ευρομέέν, ὡλλ εγόμευε γομειὸν κάτω πίονα, 
3, θά δ᾽ ᾽ ,7, 3 ἕὰ Ὁ λύοντες δ᾽ εἰς ὥντρον ἐθηεύμεσθα ἐκώστα" 

μῆλα. 

λ »" ω γώρστοὶ μὲν τυρῶν (βρῖθον, στείνοντο δὲ σηκοὶ 
ἡργῶν ἠδ᾽ ἐρίφων" διωκεκριμένωι δὲ ἕκασται ; 220 
βχωτο' χωρὶς μὲν πρόγονοι, χωρὶς δὲ μέτασσαι, 
γζωρὶς δ᾽ αὖθ᾽ ἕρσωι" νῶον δ᾽ ὀρῷ ὥγγεω πάντω, 
217. κάτα] κατὰ οἷ 5ιργᾶ γρ. κάτα Ἡ. 

ὧν, βέκασται. 

αῖον ΟΟΥ̓ΤΟΧῚζ ΘΔ ΘΠ) ΠΔΉ 118, 
αἴον Ν. ὙΥ. 

ἢ, σιό. Οὐδέ μιν ἔνδον} Γρ. οὐδέ τιν᾽ 
δὸν. ΗΔ]. δι18. ᾿Ελθόντες δ᾽ εἰς 
ντρον)] Ἦν ἐκ τῆς εὐταξίας τῆς κατὰ 
ὸ ἄντρον καὶ τῆς τῶν σκευῶν διακοσμή- 
ἐως τὸ τοῦ δεσπότου ἦθος στοχάσασθαι, 
ΤΣ "Ὕ »ς , ε Λ 5 δὲν τῆς ἀγριότητος ὑποφαίνων (8510). Ω, 
19. Ταρσοί] Οἱ καλαθίσκοι ἐν οἷς τυ- 
κομοῦσι (Ω. Ταρσὸς μὲν πλεκτὸς κα- 

σκος, ἐν οἷς τυροκομοῦσι, καὶ ἐκτυ- 
ὕνται οἱ τυροί.) λέγονται δὲ καὶ τά- 
ἔροι καὶ ψυγοὶ (ῬᾺ]. ψυχοὶ, Ο. ψυ- 
ΔᾺΝ “ " 5» 5...» ᾿ {01} ἤτοι ψυκτῆρες, διότι ἐν αὐτοῖς τὸ 

ἔλα ψύχεται (Ραὶ. νὰ ]ρ. ψύγεται). 
τὶ δὲ ἀγγεῖα πλεκτά. ταρσοὶ δὲ λέ- 

Ἁ ᾿ 7 Μ“. τᾧ ΄ ται παρὰ τὸ τέρσαι ὅ ἐστι ξηράναι. 
1]. Ὁ. Νυὶρ. Στείνοντο δὲ σηκοί] 
στενοχωροῦντο αἱ μάνδραι καὶ τὰ πε- 

3 δ᾽ γε ΄ Ἔ θόλα ἐν οἷς εγκεκλεισμένα εἰσὶ (Ὑ]ο.. 
γκέκλεισται) τὰ θρέμματα. .. Ῥαὶ. 
ι]ρ.. ἢ αἱ καταδύσεις τῶν θρεμμάτων. 
ι. Ψυ]ρ. 220. Διακεκριμέναι Ανω 
ἕως (ἰδίως Θη]. Μαϊ].) ἀρσενικὰ τά- 
ς κατ᾽ ἐπικράτειαν τοῦ θηλυκοῦ ἐξ- 
ὙΚε (50. ἐπ.) τὸ, διακεκριμέναι δὲ 
ἄσται, Ὁ. 221. 222. Χωρὶς μὲν 
ὕγονοι κ. τ. ε.} Πρόγονοι αἱ προγεγενη- 

Ν , ΄ , καὶ παλαιότεραι. μέτασσαι αἱ 

Ἰ ΝΙΙηΐτιιπὶ τ ΒΟ. Πα πὶ ΡΙΟΡτῖο νοσθηὶ 
ἰϑΟ πὸ ἃ ροοῖα ΔΒ δἰζαμα αἰοῖξ: 
ΓΘσθ τη. ΒΙΓΓΊΜ. 

221. μέτασσαι οἱ ΒΡΓα μεσήλικες Η. 

218, βέκαστα. 220. βαρ- 

222. νῶον 
864. ῬΥΪΠ)Ο γοΟ]υἶ588 νἱἀθίιν νῶον Η. ΡΟΒΞ. 

͵7ὔ ͵ “-Ὁ ε 7 ε δὲ γεέγενήμεναι, μέσωι τῇ ἡλικίᾳ. αἱ δὲ 
- ὔ "] νεώταται ἀπὸ τῆς ἔρσης ὠνομάσθησαν ἔρ-- 

Φ σαι οἷον γεογναὶ καὶ ὡπαλαὶ καὶ δροσώ- 
35εΧ ΓΑ δ. « -“Ἀ - 7 δεις. ὀῤῥὸς ὃς ἐστι τὸ ὑδατῶδες τοῦ γά- 

, Ἁ λακτος. Εἰπὼν δὲ πάντα τὰ ἀκολου- 
θοῦντα τῷ ὁλοκλήρῳ ποιμένι περὶ κυνῶν 

μ τ - Ἁ οὐδὲν εἶπε. τοῦτο δὲ συμφερόντως πρὸς 
τὴν ὑπόθεσιν. οὐδὲ γὰρ ἂν ἐσώθη ᾽Οδυσ- 

-Ὁ -Ὡ “ σεὺς, διὰ τὴν ὑλακὴν τῶν κυνῶν. ἅμα 
ΕΝ . Ν , Ἁ ’ὔ ε (6 καὶ ἄθηρον τὴν χώραν διὰ τούτο ὑποτίθε- 

“ διὰ , ται. ῷ. Μέτασσαι. αἱ ἐπιγενόμεναι 
“ 

᾽ὔ τοῖς προγόνοις, αἱ μεθηλικέστεραι. ἘΙ. 
, Ἅ Πρόγονοι. προγενέστεραι, παλαιότεραι ἢ 

-" “ μεταγενέστεραι τῇ ἡλικίᾳ τ, μέτασσαι. 
- Μ Ἀ μέσαι, μεσήλικες. ἐρσαι. αἱ νεογναὶ 

ἂν ἢ ε Ν 7 ΑΘ, ἘΝ καὶ ἀπαλαὶ καὶ δροσώδεις ἀπὸ τῆς ἔρ- 
"Ὁ “Ὁ . "Ὁ “ ΟἿ σης“, ἢ ἐνδεεῖς τῇ ἡλικίᾳ. νῶον. νῦν ἀντὶ 

- 
Ἃ τοῦ περιῤῥέοντο καὶ καταῤῥέοντο, ἢ ἐπε- 

5" ΠῚ »' “" , πλήρωντο. ἢ ᾧκουν. ὀρῷ. τῷ διεφθορότι 
Ἅ -Ὁ “ γάλακτι, ἢ τῇ ὑποστάθμῃ τοῦ γάλακτος. 

ὀρὸς γὰρ λέγεται ἡ τοῦ γάλακτος ὑδα- 
τώδης ὑπόστασις. νυν. οἱ 51 ρ. ἃ 

- 
’ αιεράδη ἴῃ Ρα]. πρόγονοι, οἱ πρωτό- 

ὕ γόνοι ἄρνες, οἱ δὲ μετ᾽ αὐτοὺς μέτασσαι. 
--» , ἔρσαι δὲ ἁπαλοὶ, καὶ τῷ ἐαρι γενόμενοι. 

Ηδϑγοῖ. Νᾶον] ᾿Αρίσταρχος, ναῖον. 
τινὲς δὲ, νᾶον, οἱ δὲ, ναῖον (51. 1ς}6τι1 1}. 

ἄρνες 6556 βίδίιθηβ, βαρογίαβ ΠΠῸὰ ἀρνῶν 
5. ΒΔ ΘΙ: ΠΟΘΙ ἾΔ ἢ 50, ΠἸσθῖ ΠΏ] πὶ ̓ θὶ ΘΘΠΤΙΒ5 

᾿Ἀρραγοῦ ἰδιυὰ μεταγενέσσερωι ΠΟΒοΪΟ 410 ΘΙΤΌΓΟ ΓΔ ηΒροβι απ, ἃς, ἀο]οίο ἤ, ροβὲ ἄσσαι ᾿ΠΒΟΥΘΉΔΙΙΠ 6550. [ἃ τοβρομᾶρηϊς 51] προγινίστεραι, μεταγενίστεραι, νεογναὶ, δἰ ΠΟΥ παλαιότερα, τῇ ἡλικίᾳ, μεσήλικες, ἐνδεεῖς τῇ ἡλικίᾳ. ΒΟΌΟΤΤΜ. ᾿ Ἔβομν 5 ἰὼ Αὐδπι. ΤΘΠΘΙΌΒ ΟΥ̓ΠΙΠῚ ΡΆ]]ΟΝ δρόσους γοςαΐῖ. ΒΑΓΠΟ5. Ἰν ἔογΆ γα : νἱὰ, 10] ᾿πρρ. ΒΌΤΤΜ. 
Ιπτηο ἴδο- 

ΥΥ2 
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7 7 δ ἊΝ χ), 8. ὧδ , 

γῶυλοι τε, σκαφίδες ΤΕ, ἐγῥάννα, τοῖς ενωμέελγεν. 

ἔνθ᾽ ἐμέ μὲν πρώτισθ᾽ ΤΡΡΝ λίσσοντ᾽ ἐπέεσσι 

τυρῶν αἰνυμένους, ἰέναι πάλιν" 

καρπαλίμως ἐπὶ γηω θοὴν ἐρίφους τε καὶ ἄρνως 

σήκων ἐξελάσαντας ἐπιπλεῖν ἁλμυρὸν ὕδωρ' 

ὠὡλλ᾽ ἐγὼ οὐ πιθόμην, ἡ τ᾽ ὧν πολὺ κέρδιον ἡ ηεν, 

ὄφρ᾽ αὐτόν τε ἴδοιμι, καὶ εἴ μι ζείνιω δοίη; 
5 ν 99 μὰ ΤῊ ΨΎΡΑ Ν 3 Ν 3} 

οὐδ ὡρ ἐμελλ ετώροισι φωνεὶς ἐρωτεινὸς ἔσεσθαι. 

Ἔνθα δὲ πῦρ κείωντες ἐθύσαμεν᾽ ἠδὲ καὶ αὐτοὶ 
τ αἰνύμενοι φάγομεν' μένομέν τέ μιν ἔνδον 

μενοι, ἕως ἐπῆλθε γέμων᾽ φέρε δ᾽ ὄβριμον ἄχθος 
"ΝᾺ ἀζαλέης, ἵ ίνω οἱ ποτιδόρπιον εἴη. 

“} Ϊ 

ἔκτοσθεν δ᾽ ὥντροιο βαλὼν ὀρυμωώγθὸν ἐδηκεν' 238 

ἡμεὶς δὲ δείσαντες ἀπεσσύμεθ᾽ ε ες μυχὸν ἄντρου. 

αὐτῶρ ὁ γ᾽ εἰς εὐρὺ σπέος ἤλασε πίονα μῆλα, ' 

πώντῳ μάλ᾽ , ὅσσ᾽ ἡμελγει τὼ δ᾽ ἄρσενω λέϊπε θύρηφιν, ) 

224. Ρέπεσσι. 226. βάρνας. 

ἱ αὐ) ἰλγδν ΤΥ αὐ} 

411 τοΐδιη ᾿Ἰηρτιθ ἸΠ 4016 πη ν]Ἱο]δηΐ. 
Ὀθη6 Οτϑουπὶ 510 ὀρυγμαδός. 

οὔ 1 τηδίρ'. ὀρυγμαδῶ κυρίως : 

ἨΔ]. 223. Γαυλοί τε] Νῦν μὲν ὀξυ- 
,ὔ ἣν ὙΠ κ" Ἁ - 

τόνως τὸ γαυλοὶ, ἐπὶ δὲ τοῦ πλοίου βα- 
, Ν Ν Ἁ 5. δόὶν» ,ὔ 

ρυτόνως. γαυλοὶ δὲ τὰ ἀμόλγια, γωλοί 
7 "7 -“ τινες ὄντες. ἤτοι ἀγγεῖα ποιμενικὰ 

(σκαφοειδῆ ἴῃ5. Ψ]ρ..) εἰς ὦ αἱ ποιμέ- 
νες ἀμέλγοντες δέχονται τὸ γάλα. εὐ- 
θετοῦσι δὲ καὶ εἰς τυροῦ ἀπόθεσιν. Ω. οἵ 
ἴἸη46. ἃὉ ἀγγ. ποιμ. νιρ. Τοῖσι» 

Ἔν οἷς. ψι]ρ. ΝΙΠΉΓΠΏ Ἰερῖς τοῖσιν 
ἄμελγεν. 228. ᾿Αλλ᾽ ἐγὼ οὐ πιθόμην] 
Ἔδειξε μέντοι πεισθέντα τοῖς ἑταίροις 
εὐθὺς ἀποτρέχων (80Υ. Ἔδει ἀπο- 
τρέχειν). ὅτι δὲ ἐν τούτοις ἀσυνέτως 
ἔπραξεν αὐτὸς ὁμολογεῖ. Ὁ. 220. ἼὌφρ᾽ 
αὖτόν] "Αλογον, εἰπόντα λογίσασθαι τὸν 

ἀφιξόμενον ἄγριον εἶναι τοιαῦτα προσ- 
δοκῶν παρ αὐτοῦ. ἡ δὲ λύσις ἐκ τῆς 

ΟΔΥΣΣΕΙΑΣ 1. 223----.238, 118. ἼΧὺ] 

αὐτὰρ ἐπειτα 225 

230 

220. Εἴδοιμι, 
τες 584, ἃ Π|. Τϑσθηϊν ν6] [ουα556 50 ΠΟ]! αβίθθ, 18. ΘῃΪ πὰ 1η τηᾶίο,, κήαντες 

235. ὀρυμαγδὸν] ὀρυγμαδὸν Ἡ]. εὖ 516 4110], ΠΙδ51 [ΠΟΥ 
το 4υ]ἀθηη τη Δ} 655 ; 564 οαπθ ἀἰβεηριιθηάιιη οϑί ἸΐΘΓ ΟΥΓΟΥΘΒ, 4. 
ΤηΘίγΟ, ἃιΐ ΒΟΙΙΡΙΟΓΙΒ β6οι]ο, αυΐῦ ΒΌγ]0 αἰβοοηνθηϊιηΐ, οἵ ἸηΐΘΥΓ ΘΥΓΟΥΘΒ᾽ 

Νοη δηΐπι ἀα ταπάαπι ν᾽ ἀθέων, χαῖι 
Ϊῃ ΡΙΌΟΙΙ Ὠγηηο δὰ ϑοίθιῃ 13. (δρᾷι 

Βυπηοῖ. Αηαδϊ]θοῖ, 11. Ρ. 441. ) ὀρυγμαδὸς Μ5. Ἠαΐ]. 1752. ὀρυμαγδῶ α΄. 138 
Ιη ω΄. 70. ὀρυγμαδός. ΡΟΆΙ5. 

231. κείαντες κήαν 

λέξεως. προληπτικῷ γὰρ τρόπῳ χρῆτα 
ἃ μετὰ ταῦτα ἔγνω ταῦτα ἐξ ἀρχῆς τι 
θείς. ῷ. Καὶ εἴ μοι ξείνια δοίη] Ποῖδ 
ξένιον ἤλπιζε λαβεῖν παρὰ ἀνθρώπου θη 
σᾶυροὺς μὴ ἔχοντος, τυροὺς δὲ μόνον. 

γάλα βλέπων; δεῖ δὲ τὰς κατηγορίς 
ποιεῖν οὐκ ἐκ τῶν ἀποβάντων" ἄδηλο 
γὰρ εἰ ἐπιεικὴς ἦν ἀνήρ. εἰ καὶ πρὸ τῇ 
πείρας γὰρ λέγει περὶ τοῦ ̓ Πολυφήμου πε 

ἐπίθετα ταῦτα δεινὰ ἄλλοτε ἐπράτ, 
τετὸ εἰ μὴ ἐπὶ τῶν ἔργων οὐκ ἔγνωσται 
δεῖ δὲ εἰδέναι ὅτι τὸ ἄδηλον ἐν τῷ βίι 
καὶ τῶν φρονίμων κρεῖττόν ἐστιν ὕπου ἐ 
τοῖς τοιούτοις ἐνίοτε καὶ ἄφρονες κατορ 

θοῦσιν. ὦ. 224. Ἵνα οἱ ποτιδόρπιον. 
Ἵν αὐτῷ δειπνοῦντι φῶς παρείη. Ραὶ 
ΨΝὰ]ρ. Ω. 235. Ἕκτοσθεν δ᾽ ἄντροι. 
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ἀρνειούς τε, τράγους τε, βαθείης ἔκτοθεν αὐλῇς. 
αὐτὼρ ἔπειτ᾽ ἐπέθηκε θυρεὸν μέγαν ὑψνόσ᾽ ἀείρως, “240 
ὄβριμον" οὐκ ἂν τόν γε δύω καὶ εἴκοσ᾽ ἄμαξαι 
ἐσθλαὶ, τετρώκυκλοι, ἀπ᾽ οὔδεος ὀχλίσσειαν' 
τόσσην ἠλίβατον πέτρην ἐπέθηκε θύρησιν. 
ἑζμενος δ᾽ ἔμελγεν ὄϊς καὶ μηκάδας αἶγας, 
πάντω κατὼ μοῖραν, καὶ ὑπ᾽ ἔμβρυον ἧκεν ἑκάστη. 245 
αὐτίκα δ᾽ ἥμισυ μὲν θρέψνας λευκοῖο γάλακτος 
πλεκτοῖς εν τὠλάροισιν ἀμησάμενος κατέθηκεν" 
ἡμισύ δ᾽ αὖτ᾽ ἔστησεν ἐν ἄγγεσιν, ὄφρα οἱ εἴη 
πίνειν δαωινυμένῳ, καί οἱ ποτιδόρπιον εἴη. 
αὐτὰρ ἐπειδὴ σπεῦσε πονησάμενος τὰ ἃ ἔργα, 250 
καὶ τότε πὺρ ἀνέκαιε, καὶ εἰσιδεν, εἴρετο δ᾽ ἡμέας" 
Ὦ ξεῖνοι, τίνες ἐστέ ; πόθεν πλεῖ ὑγρὼ κέλευθα : ἥ τχμἠκρέμιη ἐμ: Το ὰ 

ἡ τι κατο, πρήξιν, Π μωψνιδίως ἀλάλησθε, 

οἱώ τε ληΐστηρες ὑπεὶρ ἅλα, τοί τ᾽ ἀλόωνται 
ψυχὰς παρθέμενοι, κακὸν ἀλλοδωποϊσι φέροντες ; 255 
Ἃς ἔφαθ ἡμῖν δ᾽ αὖτε κατεκλάσθη φίλον ἥτορ, 

δεισάντων φθόγγον τε βαρὺν, αὐτόν τε πέλωρον" 
ἀλλὼ καὶ ὡς μιν ἔπεσσιν ὠμειβόμενος προσέειπον" 

230. βαρνειούς. 241. βεΐκοσ᾽. 243. θύρῃσιν) θύρηφι ῥζτο ν. 1. Η. 
244. ὅξις. 245. ὑπ᾽ ἔμβρυον] ὑπέμβριον Ηϊο οἵ ᾿ηἴτα ϑοσί Ἂς ΕἸ. 
10, βεκάστῃ. 248, 240. ῥοι. 240. δα:νυμένω͵] αἰνυμένω͵ Ἡ. αἰνυμένῳ, 
τὸ ν.]. ἡ. 7. 280. βὰ βέργαυ 251. εἴρετο δ᾽] ἤρετό θ Ψ. 60. ἔσξιδεν. 
258. προσέειπον] προσέειπα ,. 10. ὡς ξεπέεσσιν. προσέξειπον. 

βαλών) Δηλονότι τὴν συρφετώδη ὕλην. τῇ γαστρὶ ὁ δὲ Ὅμηρος τὸ γεγενημένον. 
γυΐϊρ. Βαγηθ8. 240. Θυρεὸν μέγαν͵] Ω. 4246. Θρέψας Πήξας, τυροποιή- 
Τὸν μοχλόλιθον, ἢ τὸν ἐν τῇ διαβάσει σας. Ο. 247. Πονήσαμενος μετέθη- 
σκέποντα καὶ ἀσφαλίζοντα. ὦ. 243. κεν] ᾿Ἐνέργησεν. Γράφεται δὲ, ἀμη- 
Ἠλίβατον] Ὑψηλὴν, ἢ ποιοῦσάν τινα σάμενος, ἤτοι συνωγαγών. Ε. 448. 
ἀλιταίνειν τῆς βάσεως, ἤτοι ἁμαρτάνειν. ἭΜμισυ δ᾽ αὖτ᾽ ἔστησεν] Σταθηρὸν ἀπὸ 
ὦ. 540. Ὑπ' ἔμβρυον ἧκεν] Ὑπέθη- τοῦ οὐροῦ (5οΓ. ὀῤῥοῦ) ἐποίησεν. Ο. 
κεν ἔμβρυον. Ὅμηρος γὰρ ὑπέναντι τῆς ἙΕἴασεν ἐν τοῖς ἄγγεσιν. ]σ. 240. 
συνηθείας βρέφος μὲν λέγει τὸ κατὰ γα- Αἰνυμένῳ Ἢ ᾿Ἐπιθυμοῦντι, λαμβάνοντι. 
στρὸς, ἔμβρυον δὲ τὸ νεογνὸν ἢ τὸ τέκνον. Ὑιΐσ. 254. Τοί τ’ ἀλόωνται) ΓΡρ. 
ΡΔ]. νυρ. Ἔμβρυον ἡμεῖς μὲν τὸ ἐν μηχανόωνται. Ηδ1]. "αἱ. 255. Ψυ- 

ὁ δὶς οἂᾷ, διϊ. Εσοθητοτοβ 6 τοχίι οαϊῖο, δαινυμένῳ, σαΪ ποι τοβροπᾶοθίὶ οχρ]ϊσαῖϊο, 
ΒΌΤΥΜ 
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Ἡμεὶς τοι Τροίηθεν ἀποπλαγχβώτες᾽᾿ Αχαιοὶ 

παντοίοις. ἀνέμοισιν ὑπερ μέγω λαϊτμο θαλάσσης, 

οἴκωδε ἱ ἱέμενοι, ἄλλην ὁδὸν, ἄλλω κέλευθα 

ἤλθομεν’ οὕτω που Ζεὺς ἤθελε μητιάασθαι. 

λαοὶ δ᾽ ̓ Ατρείδεω ᾿Αγαμέμνονος εὐχόμεθ᾽ εἴνωι, 

τοῦ δὴ γὺν γε μέγιστον ὑπουράνιον κλέος ἐστί" 

τόσσην γὰρ διέπερσε πόλιν, καὶ ἀπώλεσε λαοὺς 

πολλούς" ἡμεῖς δ᾽ αὖτε κεχεινόμενοι τὼ σὼ γουνω 

ἱκόμεθ᾽, εἴ τι πόροις ξεινήϊον, ἥξ καὶ ὥλλως 

δῴης δωτίνην, ἥτε ξείνων θέμις ε ἐστίν. 

ἀλλ᾽ αἰδέεϊο, φέριστε, θεούς" ἱκέτωι δέ τοι εἰμέν. 

Ζεὺς δ᾽ ἐπιτιμήτωρ ἱκετάων τε, ξείνων τε, 

ξείνιος, ὃς ζείνοισιν ὥ μ᾽ αἰδοίοισιν ὀπηδει. 

Ως ἐφάμην" ὁ δέ μ᾽ αὖτις ἀμείβετο νηλέϊ θυμῷ" 
νήπιος εἰς, ὦ ξεῖν Ὰ ἥ ἡ τηλόθεν εἰλήλουθας, 

ὅς με θεοὺς κέλεαι ἢ δειδίμεν, ἢ ἀλέασθαι. 

οὐ γὰρ Κύκλωπες Διὸς αἰγιόχου ἀλέγουσιν, 

26ο 

265 

270 

275 

250. ᾿Αχαιβοί. 261. ξοίκαδε Ειέμιενοι. 262. μητιάασθαι] μητίσασθαι 
Η. Ὑν. 263. λαξβοὶ δ᾽ ᾿Ατρεβίδεω. 264. γε ΟΠΐ Η. 265. δι- 
ἐπερσε] δὴ ἔπερσε Η. 10. λαβούς. 266. αὖτε] αὖ. Το πα6 γοῦνα ργΐπιο 
ΒΟΥΙρβεῦαῦ, 864 δαίίθπι πηι ἔβοϊς γούναθ, Νριηρα Ρϑὺ οἰγοιμηῆθχιιπα, 
4.1 1 Ποα αὖ ἴῃ ΟΠΏΙθι5. ΡΆᾺ]]0 ΔΗ ΙΙΟΥθιι5 ΜΘ. ΒΘ ΠΟ γοα]ι85 ΡΙο- 
νὰ οϑύ, ορὶῖ ᾿ϊηθδηλ ΓΘΟΐΔ ΠῚ, αυῷ ἀσαΐίιπ) ἠοΐαΐ ; ροβίθᾶ τῷ ἃ ἡπηχὶς Ἶ 

τὸθ. Μο]υῖῖ ἰφίταγ γούνατα Δ Ὁ ἸΏΪ10 ΒΘ ΙΘΏΓ18 ΥΘΥΒΕΒ 6Ἰ ἰδ ομΘ μὴ Ραδι Η“ 
ΡΟΒΞ5. 267. εἴ τι] εἴτοι Η. 2472. αὖτις] αὐτίκ Υ-΄ 4713. εἷς] ἧς ἡ. 
νήπιός εἰς Ὗ. 274. δειδίμιεν] δείδιμεν Η. ᾽ 

χὰς παρθέμενοι] ᾿Αφειδήσαντες τῆς ἑἕαυ- 

τῶν ζωῆς. Θ.,ἃ 461. "Αλλην ὅδὸν 
᾿ἄλλα κέλευθα) Ἔκ παραλλήλου τὸ αὐὖ- 
τό. τὰ γὰρ δύο ἕν σημαίνουσιν. Ω. 
262. Μητίσασθαι  ἜἘργάσασθαι. 
νυ]. 4263. Λαοὶ δ᾽ ᾿Ατρείδεω] Ἴσως 

ἵν φοβηθῇ ἀνελεῖν αὐτὸν τοῦτό φησι. 
Ω. γ66. Κιχάνομεν] Παραγενόμεθα. 
Ψυϊρ. εἀ. δηΐ. τηθηάοβθ. 267. Ἱκό- 
μεθα] ἹἹκέται ἐσμὲν παρὰ τὰ σὰ γούν-- 

ατα παρωγενόμενοι. ἐνόμιζε δὲ αὐτὸν αἰ- Ἢ 
δεῖσθαι τὸν ἱκέσιον Δία" διὸ καὶ ἐπήτ 
γαγε, Ζεὺς δ᾽ ἐπιτιμήτωρ ἱκετάων τε 
ξείνων τε, ἀντὶ τοῦ τιμωρός. τινὲς δὲ τὸ 

ἐπιτιμήτωρ ἀντὶ τοῦ, ἐντίμους παρεχό- 
μενος. ὦ. 270. Ζεὺς δ᾽ ἐπιτιμήτωρ]. 

Βοηθὸς, τῆς τιμῆς ἐπόπτης. Β. 274. 
᾿Αλέασθα!ι] ᾿Εκφυγεῖν, φροντίδα ποιεῖν. ὦ 
ΕΒ. 27: 5. Διὸς αἰγιόχου ἀλέγουσιν) 

᾿Ασεβὴς ὧν ὁ Πολύφημος διαβάλλει καθ 

[ 

ἃ 255-255. ἀθ ΟΟ]15 8ἃ0 ΑὐΙδίορμαπο {ΠΡ ὰ5 15 ὙΘΥΒΙθ5 ΔρροΟβί (15 νἱά. 50Π01.. ἡ 
γ΄. 71. ΒΥΤΤΜ. 

Χ Βῖο ρα, δηΐ. Ἠφορηί. 16, Μητιάασθα!] "Ἔνιοι, μητίσασθαι, ἐργάσασθαι. 
δα δ΄, 1239. ΒΌΤΤΜ. 

γιά. ποσὶν ' 
ΐ 

ἐν Ὡς 



118. ΙΧ. ΟΔΥΣΣΕΙΑΣ 1. 2γ6---ι280. 551 

οὐδὲ θεῶν μωκάώρων" ἐπειὴ πολὺ φέρτεροι εἰμέν. 
οὐδ᾿ ἂν ἐγὼ Δὼς ἔχθος ἀλευάμενος πεφιδοίμην 
οὔτε σεῦ, οὐθ᾽ ἑτάρων, εἰ μὴ θυμός με κελεύει. 
ὠλλώ μοι εἰφ᾽, ὅπη ἔσχες ἰὼν εὐεργέω νηα" 
ἥ που ἐπ᾽ ἐσχατιῆς, ἢ καὶ σχεδὸν, ὄφρω δαείω. 
Ἃς φάτο πειράζων' ἐμὲ δ᾽ οὐ λάθεν εἰδότα πολλά- 

ἀλλά μιν ἄψοῤῥον προσέφην δολίοις ἐπέεσσι" 
Νέω μέν μοι καωτέωξε Ποσειδάων ἐνοσίχβων, 

πρὸς πέτρησι βαλὼν, ὑμήῆς ἐπὶ πείρωσι γωΐης, 
ἤκρη προσπελάσας" ἄνεμος δ᾽ ἐκ πόντου ἔνεικεν' 
αὐτὼρ ἐγὼ σὺν τοῖσιδε ὑπέκφυγον αἰπὺν ὄλεθρον. 
Ἃς ἐφάμην" ὁ δέ μ᾽ οὐδὲν ἀμείβετο νηλέϊ; θυμῷ" 

ὑλλ᾽ ὅγ᾽ ἀναΐξας ἑτάροις ἐπὶ χεῖρας ἴωλλε" 
τὺν δὲ δύω μάρψνας, ὥστε σκύλακας, ποτὶ γαΐη 

280 

285 

276. φέρτεροι εἰμέν φέρτεροί εἰμεν ὙΨ. 278. με ἴῃ ἰδχίι δὲ βοῃοΐ. βρά ἢ ἰθχῦ, ΕΧ ΘιῃΘη4. τι ΟἸ1πὶ γε Πιῖ586 γιἀθαίαν Η, ΡΟΗΒΞΒ. 10. κελεύει} ελεύοι Ν', 270. ὅπη] ὅπῃ ὙΥ, 1). βείφ᾽. εὐβεργέα. 281. βειδότα. 82. ξεπέεσσι. 283. νέα] νῆα ΗῸΥ͂. 10. κατέξαξε. 286. τοῖσδε] οἷσ ἃ Τὴ. ΡΥ. 864 δέ οἱ θ᾽ δἀάϊία Ὁ ΘΔ 6), υἱὖ ρυιῖο, ἴῃ ΥϑοθηβίοηΘ Η. ὉΠ 5. 

γὺς λοιπούς. ὅτι γὰρ ἐκεῖνοι οὐκ ἦσαν 
θεοι παρίστησιν ὃ ποιητὴς λέγων, Νοῦ- 
ον ἄγ᾽ Υ οὔπως ἐστι Διὸς μεγάλου ἀλέα- 
θαι (411.}) Ψυ]ρ. οἱ βἷο ὅσο Ο.β 
6. Πολὺ φέρτεροί εἰμεν] Διὰ τούτων 
νεῖ τὸν ἀκροατὴν ἵνα μισήσωσ, τὸν 
ὕύκλωπα τῆς ἀσεβείας, καὶ ἐφησθῶμεν 
ὑτῷ κολασθέντι. ἐπιτείνεται δὲ αὐτῶν 
σέβεια. οὐ γὰρ ἀγνοοῦντες θεοὺς φαί- 
νται ἀλλὰ καταφρονοῦντες αὐτῶν δὲ 
λαζονείαν" ἀμέλει δὲ τοῖς τὰ τοιαῦτα 
- θεοὺς ἀποῤῥίψασι μετὰ τὴν τύφλωσιν 
οἷς εὔχεται. Ὁ. Φέρτερον τὸ κρεῖσσον 
γει ποιήσας τοὔνομα ἀπὸ τοῦ μᾶλλον 
ρειν δύνασθαι τὰ προσπίπτοντα. τού- 
ἰς οὖν ἐν εἴδει καὶ ὁπλότερος, ὁ φέρειν 
ἴλλον ὅπλον δυνάμενος. καὶ ἀντιφέρει 
ἐξ ἐναντίας τῷ φέροντι ἀντιφέρων τῷ 

ἢ 

]ὔἷ ἴσῳ, τὸ δὲ αὐτὸ καὶ ἰσοφαρίζει λέγει, 
"ὕ] ὙΒῚ - , ΕῚ ’ σ Ἃ τοι ἄπο τῶν φερόντων ἐναντία ὅπλα ἤ 

δ Δ “" ε 7 “ Η ’ὔ καὶ ἀπὸ τῶν ὑποζυγίων, Ηλικες ἰσοφόροι 
7 

Ν 7 (σ΄. 373.). ΩΦ, 278. Εἰ μὴ θυμός με 
κελεύει} Πανούργως ἄγαν ἐλπίδα αὐτῷ 
ὑποβάλλει, φιλανθρωπίας, οἴομενος διὰ 

’ 7ὔ Ν' .Κ “ἢ Ν δα τούτου προάξειν αὐτὸν ἐπὶ τὴν ἀλήθειαν 
ἐπὶ (8ογ. περὶ) τῆς νεώς. διόπερ οὐδὲ 

Ἀ " ἥψατο τῶν ἑταίρων ἄχρι μάθῃ πόσοι εἰ-- 
σὶν οἱ συνακολουθήσαντες αὐτῷ. οὐκ 
» ͵, Ἁ Ἁ “᾿΄ ,ὔ Ἁ Ἁ ἠκρίβωσε δὲ τὸ τῆς πονηρίας διὰ τὴν 
ἀκρίβειαν τῆς ἐρωτήσεως. τί γὰρ ἢν 
χρήσιμον ἵνα ([. ἐὰν) μάθῃ; . 82. 
"Αψοῤῥον] Ταχέως, ἀντιστρόφως τῇ ἀλη- 
θείᾳ. Ἐ. Πάλιν, οὐχ ἁπλῶς. νυ ]ρ. 
283. Νέα μέν μοι, οὕτως ᾿Αρίσταρχος. 
Ηδαῖ]. “ὃς. Προσπελάσας] Προσεγ- 
γίσας, ἀντὶ τοῦ προσρήξας (1 Βατη. 

Σ (σά. 0. νοῦσον δ᾽.---: ἈΡ. Ἠοινμθγιμ οαϊξην νοῦσόν γ᾽---, ΒΌΤΤΜ. 



ϑ9δ2 

κόπτ᾽" ἐκ δ᾽ ἐγκέφωλος χωμάδις ῥέε, δεῦε δὲ γαῖαν. 

ΟΔΥΣΣΕΙΑΣ 1. 2900“---“305. 11Β. ΙΧ. 

2900 
Ἂς Ν “. "- « 

τους δὲ διαμελεϊστὶ ταμὼν ὡπλίσσωτο δόρπον" 

ἴσβιε δ᾽, ὥστε λέων ὀρεσίτροφος, οὐδ᾽ ἀπέλειπεν ' 

ἔγκατώ τε, σάρκας τε, καὶ ὀστέω μυελόεντα. ᾿ 
ἡμεῖς δὲ κλαίοντες ἀνεσχέθομεν Διὶ χεῖρως, 
σχέτλια ἐργ᾽ ὁρόωντες" ἀμηχανίη δ᾽ ἔχε θυμόν. 

μεγώλην ἐμπλήσατο γηδὺν, ᾿ αὐτὰρ ἐπεὶ Κύκλω 

ἀνδρόμεα κρέ᾿ ἔδων, καὶ ἐπ᾿ ἄκρητον γάλα πίνων, 

κεῖτ ἔντοσθ᾽ ὥντροιο τανυσσώμενος διὰ μήλων. Ϊ 

τὸν μεν ἐγὼ βούλευσα κατὰ μεγωλήτορα θυμὸν, 
ἄσσον ἰὼν, ξίφος ὀξὺ ε ἐρυσσώμενος παρὰ μήρου, 

οὐτώμενωι πρὸς στήθος, ὅθι φρένες παρ ἔχουσι, ᾿ ' 

χεῖρ᾽ ̓ἐπιμασσάμενος" ἕτερος δέ με θυμὸς ἐ «ρυκεν" ᾿ 

αὐτοῦ γάρ κε καὶ ἄμμες ἀπώλομεβ᾽ αἰπὺν ὄλεθρον" ἱ 

οὐ γάρ κεν δυνάμεσθα θυράων ὑψηλάων 

χερσὶν ἀπώσασθαι λίθον ὄβριμον, ὃν προσέθηκεν. 

201. ὡπλίσσατο) ἡλίκοι ἴῃ 444. ἘπΙΔη) 311. Δ Ιαυἱὰ ταν ΜΙάο-, 
292. ὥστε ὈΥηΟ, 564 ὥσπερ ΘΧ ΘΙΠΘΠ4. 51 ΠΟΙ, τὰ τη ὦ Η. ΡΟΗ5. 

6] υϑά. π1., δηϊ!4ιθ5 ταπηθη Η. ΡΟΆΒ, 
401. Ἶπα!} ἦτορ ῥῖῸ ν. 1.0 Υ. 200. βερυσσάμενος., 

405. προσέθηκεν] προέθηκεν 
10. βέργ᾽. 
πων. 

6 Μ5. ρῖο προῤῥήξας.). δ αὶσ, 200. 
Κόψε)] Συνέτριψε. ]ρ. 291. Με- 
λεῖστ] Κατὰ μέλος. υ]ρ. 202. 
Ἤσθιε δ᾽ ὥστε λέων] ᾿Εμφαντικώτατον 
τῇ παραβολῇ ἐχρήσατο. παρατετηρημέ- 
γον δ᾽ ἐπὶ τῶν λεόντων ἐστὶ τὸ ἐσθίειν τὸ 

μέρος ἐκεῖνο οὗ δράώττεται, τοὺς δὲ κύ- 

γας ἀπ᾿ ἄλλων ἐπ᾿ ἄλλο μεταπηδᾷν. διὸ 
καὶ κυνῶν μέλπηθρα. Φ. Οὐδ᾽ ἀπέλει- 
πεν) Διὰ τοῦτο οὐδὲ ἐκ λειψάνον τινὸς 
μένοντος, ἐπέγνω τὴν ὠμότητα αὐτοῦ 

Ὀδυσσεύς. Ω. Ψι]ρ. 294. Ἡμεῖς δὲ 
κλαίοντες] Τίς γὰρ ἄλλη σωτηρίας ἐλπὶς 
ἦν ; σημαίνει δὲ δ αὐτῶν τὴν ἑαυτοῦ 
ἀσέβειαν (8οΥ. εὖὐσ. νἱὰ. δα 317.). 
Ὑπερφυῶς τὸ, μεγάλην ἐμπλήσατο νη- 
δύν. ΩΦ. 206. ᾿Επλήσατο (5310)} Ἔπ- 
λήρωσεν, ἐκόρεσεν. “ιϊΐο, 207. ᾿Αν- 
δρόμεα κρέ᾽ ἔδων Εἰς ἔμφασιν τοῖς πα- -ἐβουλευσάμην ἐπλήρωσα, δηλαδὴ τὴν 

3095. 
] 

] 

295- θυμόν] θυμῶ ἃ π΄. ῬΓ. Η. 
404. κεν}. 

ρατατικοῖς κέχρηται ἀδιαλείπτως ἐσθί-" 
καὶ τὸ, ἀνδρόμεα,, 

μεῖζον τοῦ ἀνθρώπεια. καὶ τὸ κεῖτο ἐμ-ὶ 
φαντικῶς. οὐ γὰρ ἄν ἐκ προνοίας ἀν-᾿ 
εκλίθη, ἀλλὰ κατηναγκασμένην ἀνατρο-" 
πὴν σημαίνει τὸ ῥῆμα. ὦ. 208. Τα- 

νυσσάμενος) ᾿Εκταθείς. ἐμφαντικῶς δὲ 
ἐδήλωσε τὸ μέγεθος. Ψαΐν. 40ο. Ξί-, 
φος ὀξύ] Διατί μὴ ἔλαβεν ἐξ αὐτῶν ὅ 

Κύκλωψ τὰ ξίφη καὶ ἀπεγύμνωσεν αὖ-, 
τούς; τῆς ἐπιβουλῆς ἴσως ἔλαθεν αὐτὸν ' 
πρὸς τὴν βιρὰν ἐπειγόμενον. Ω. 301» 
Ὅθι φρένες ἧπαρ ἔχουσιν] Ὅπου αἱ φρέ-. 
γες τὸ ἧπαρ συνέχουσιν. φρένες δὲ λέγον! 

Ν 

οντος καὶ πίνοντος. 

ται ὁ ὑμὴν ὁ σκέπων τὴν καρδίαν καὶ τὸ 
ἥπαρ. Ὁ. 2302. Θυμός]} Νῦν λυ 
ΨΙρ. 393. Αὐτοῦ γὰρ ἀπωλόμεθα]͵ 
᾿Ἐφθάρημεν ἄν πάντως εἰ τὴν βουλὴν ἣ . 

δι 



Π15. εχ. ΟΔΥΣΣΕΙΑΣ 1. 306----- 4.2) ς, 953 
ΩΣ » Ν , ᾽ ενν Ρῃ ὡς ΤΟΤΕ μὲν στενώχοντες εἐμιείνωμεν ἠῶ δῖαν. 

Ὗ ᾿] ᾽ “ « ΕἸ Ημος δ᾽ ἠριγένεια φάνη ῥοδοδάκτυλος ἠὼς, 
"“Ἥ " Ἂ , »"μ" καὶ τότε πὺρ ἀνέκαιε, καὶ ἥμελγε κλυτὰ μῆλα, 7 Ν -» δ' 'ν4Φ᾽ κα ( ε πάντω κωτὰ μοῖρῶν, καὶ ὑπ᾿ ἔμβρυον ἧκεν ἑκάστη. π᾿.» Χ -» 7ὕ τ Ἔδε' ᾿ φυτὼρ ἐπειδὴ σπεῦσε πονησώμενος τὼ ᾧ ἔργω, 310 Ν »" ὦ Ε Ύ ,ὔ “ « 7 7 σὺν δ ὅγε δ᾽ αὖτε δύω μάρψνας ὠπλίσσωτο δόρπον" 

͵ , ".; » ͵Ζ΄ ο-᾽ δειπνήσας δ γέν: ἐξήλασε πίονα μῆλα, 
ε . 5 Ν Ἂς τ ΟΡ. 93 ῥηϊδίως ὠφῴέλων θυρεὸν μέγαν" ὠυτῶρ ἐπειίτῶ 
Ν ΕΩ Ἴ ε 3 . ΄ λα ἂψ, ἐπέθηχ᾽, ὡς εἶτε φαρέτρη πωμ' ἐπιβείη. 

»“" ΟΣ Χχ ΕΩ “ ᾿ς ἰδ πτολλῃ, δὲ ῥοίζω πρὸς ὁρος τρέπε πίονω μήλώω 415 σύ τας ᾽ Ἂ, ,΄͵ ΝΗ Κύκλωψ" αὐτὰρ ἐγὼ λιπόμην καωκὼ βυσσοδομεύων, 
» “ἤ Υ ᾿ ΄, ἴπως τισωίμην, δοίη δὲ μοι εὐχος ᾿Αθήνη. 

“ ἐ᾽ Ὰς Ν ΦΎ 4 Ζ δ δὲ δέ μοι κατὰ θυμὸν ἀρίστη φαίνετο βουλή" 
7 Ἂς 5) Ε « ἣν "» Κύκλωπος γὰρ ἔκειτο μέγω ῥόπαλον παρῶὼ σήκῳ, 

Ν᾽ 2 «ἃ Υ̓ ᾽ν ΕΣ ΕΩ γλωρὸν, εἐλωΐνεον" τὸ μέν ἐκτώμεν, οῴρω φοροίη 420 » ΄ Ἁ "7 3. 3 ν΄ νὐανθένγ' τὸ βκὲν ὡμμες εἰσκομεν εἰσοροωντες 
ἱ γε Ν 2 ᾽ς σσον θ᾽ ἱστὸν γηὸς εεικοσόροιο μελαίνης, 

»  Ὡ  Ὑ. Ε, ΄ »οσ ῥορτίδος, εὐρείης, ἥτ ἐκπεράω μεέγω λαΐτμα" 
͵7ὕἵ 5 ἐν 5» 7 ὅσσον ἔην μῆκος, τόσσον πάχος εἰσοράασθαι. 
»"» ἊΝ ᾧ ἃ» 3 ΟΥ̓ 5 ΄ ᾶς ον μὲν ὅσον τ ὄργυίων ἐγὼν ἀπέκοψνα παραστὰς, 325 

3800. δῖξαν. 300. βεκάστῃ. 310. βὰ βέργα. 311. ὡπλίσσατο ῥπο}}] ὡπλίσατο δεῖπνο. Ησο οἰϊαιῃ ἰητα 344, 564 βιιρτᾶβο. γρ. δόρ-- »ν ΗΙ. δεῖπνον ὟΥ, 314. εἴτε] εἴγε ὁχ γάβιιγαὰ Η. 315. πολλῇ) πολλῶ ζ ΘΙΘη4.. 564 τϑοθηΐὶ Η. 10. δὲ] δ᾽ ἐν. 317. δοίη ΡΥΐμηο, 5οά "ται 1ῃ δώη Η. 321. αὐανθέν] εὐανθὲν Η. 10. ἐξίσκομεν. 22. ἐβεικοσόροιο. 323: θαλάσσης Δα αϊτιπ ταθτὸ Ἰχιοτο Η. 325. ὕρ- 
"αν ὀργυιὰν Μ΄. 

ῥους σφαγὴν τοῦ Κύκλωπος. Ο. 315. τισαίμην] Μεγαλοψύχως οὐχ ὑπὲρ σω- λλῷ δ᾽ ἐν ῥοίζῳ] ᾿Εμφαντικῶς πρὸς τὸ τηρίας ἑαυτοῦ ἀλλ᾽ ὑπὲρ ἐκδικήσεως τῶν γεθος, εἴ γε ὅλην ποίμνην ῥοιζήσας ἐξ- ἀπολωλότων σκέπτετα; καὶ τοῦτο δὲ εἰς εἰ πρὸς τὸ ὄρος. τὸ γὰρ σύριγγι χρή- τὴν εὐσέβειαν τοῦ ἀνδρὸς ὅρα, τὸ μηδὲ ἐν σθαι ποιμαίνοντα ἡμέρου ποιμένος. Ὁ. τοῖς ἐσχάτοις ὄντα ἀπογινώσκειν βοη- ίζῳ, ἀσήμῳ φωνῇ, συριγμῷ. Μ]ρ. θείας. ὦ. 4322. Νηὺς εἰκοσόροιο] Τὴν 
. ᾿Ιωνικὸν ὥσπερ ἡ ῥοῖζος οὕτω πα- ὑπὸ εἴκοσι ἐρετῶν ἐρεσσομένην. Ἐ;. Ο. τισι καὶ ἡ λιμός 5. Β. 417. Εἴπως Ἔχουσ᾽ εἴκοσι κώπας. Ῥαὶ. 325. Ὄρ- 

᾿ ῬΟΥΒΟΙῚΙ5. ““ ΞΟΒΟ]αβίοπι Βα θΟΓῸ πολλῇῆ᾽᾽ αἷξ ; [ογίαββα ἴῃ Ἰδηχηγαΐο Βομ οὶ] αυοὰ ὁ 0. ΤᾺ] Ἰλι5. ΑΡΡοιὶδ ἰάθιι 5]οββαπι ῬΒΟΙΪ : ἹῬοῖζος παρ᾿ Ὁμήρῳ θηλυκῶς. «ολλῇ δὲ ᾧ «πρὸς ὄρος τρίπε. ΒΌΤΤΜ. 
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3954 

Ἀ Ν φοϑ 7 ᾽ - ᾽ ἊἉ 

καὶ παρέθηχ, ἑτάροισιν, ἀποζῦναι δ᾽ ἐκέλευσω. 
ς 55. ὦ Ν Ω Ν 5. δὴ 2 ἊΝ 

οἱ δ᾽ ὁμωλὸν ποίησαν" ἐγὼ δ᾽ ἐθόωσω παραστὰς 
ΕΝ ἐπ Ὰ ἣΐ ΕΣ 7 3 Ν ΄ 

ἄκρον, ἄφαρ δὲ λαίβων ἐπυρώκτεον εν πυρὶ κήλεῳ. 
Ν Ἁ εὖ Ζ 27 ς Ν 

καὶ τὸ μὲν εὖ κατέθηκω κωτωκρύψνας ὑπὸ κόπρῳ, 
«- ς Ἂς Ζ ὁ ΔΗ͂Σ ν)» 

ἥ ῥα κατὼ σπείους κέχυτο μεγάλ ἤλιθω πολλή. 
ῸΝ Ἂ “ὕ ἃ ᾿ θ "7 

αὐὑτῶρ τοὺς Φλλοὺυς κλήρω πεπωλώχθωιν ὠνωνγον, 
.“ 7 ᾽ Ν Ν ΨΥ, ϊ 

ὅστις τολμήσειεν ἐμοὶ σὺν μοχλὸν ὠείρως 
᾽ ᾽ » δὶ Σὴ Ν χἾΤἼς «“ ς 7 , 

τρίψναι εν ὀφθαλμῳ, ὁτε τὸν γλυκὺς ὑπνος ἐκαινοι. 
ς 5») Ἂς ἔν δ ιἣΝἣἪ .ἊἜ 

οἱ δ᾽ ἔλωχον, τοὺς ἂν κε καὶ ἤθελον αὐτὸς ἐλέσθαι, 
᾿4 νον ᾽ ᾿ς ΄ ᾿ς “ὦ, νος 

τέσσαρες, αὐτὼρ ἐγὼ πέμπτος μετώ τοισιν ἐλεγμῆν. 
ςε ἂν 4. .(ΙἜ Ω. 7 

ἑσπέριος δ᾽ ἡλθεν καλλίτριχω μηλῶ νομεύων" 
ΡῚ ᾽ ΡῚ ν᾽ Α Ε »“ 

αὐτίκω δ᾽ εἰς εὐρὺ σπέος ἡλώσε πίονω μήλω, 
7 “π γ» Δ -“ ἐν 5} ψ 

πάντω μάλ᾽" οὐδέ τι λέϊπε βαθείης ἔκτοθεν αὐλῆς, 
» 5.. ͵ Ν μὴ ἃ δι 

ἥ τι ὀϊσσώμενος, ἢ καὶ θεὸς ὡς ἐκέλευσεν. 
ἡ, ἃ ὦ δ, πὰ Το Ν ;" ἢ τ Ὁ. 

αὐτὰρ ἔπειτ᾽ ἐπέθηκε θυρεὸν μέγαν ὑψνόσ᾽ ἀείρας, 
ὙΨ 3,.. 7 ε 

δ᾽ ἡμελγεν δὶς καὶ μηκάδας αἰγας, 
ἷ ὡ 

ς« ο 
ἑζόμενος 

7 “ Ἂς 

φ͵ 
᾿ 

427. δ᾽ ἐθόωσα] δὲ θόωσα ΝΥ͂. 5333. ἱκάνοι] ἱκάνει Η. ἱκάνει Κ΄. ,336- εσ' 

430. ὀισσάμενος] ὀισάμενος ὟΥ. 

442. βεκάστῃ. 
πέριος. 
έλευεν Υ. 341. ὕξις. 

ψυιαν] ᾿Εκτεταμένων τῶν χειρῶν τὸ διά- 

στημα ὄργυια λέγεται. ὦ. Ψα]5. 326. 

᾿Αποξῦνα!] ᾿Απολεπίσαι. ῬᾺ]. 4327. 

Ἐθόωσα] ᾿Ἐπώξυνα (υ]ν. ἀπ.). ἐκ 

τοῦ συνωνύμου τὸ ὁμώνυμον. ὃ τρόπος 

μετάληψις. Ῥα]. 428. ᾿Επυράκτεων] 

ἜἘπύρουν εἰς τὸ δαλὸν ποιῆσαι. Ῥα!. 

Ψυϊσ. 4320. Ὑπὸ κόπρῳ] ᾿Αριστοφά- 

γης, ὑπὸ κόπρου" ὡς ὑπὸ κόλπου, ὑπὸ μά- 

λης δέ τι φέρει. Ηα1]. 330. Ἤλιθα] 

Χύδην, παρὰ τὸ ἅλις" ἢ ἀθρόως (}16- 

ἀϊ0}]. ἀβρὸν), δαψιλῶς. Μα!ρ. οὕ ἀππ118 

οχ ΑΠΥ. 2331. Πεπαλάχθαι]) ᾿Δρίσ- 

ταρχος, πεπλᾶσθαι. ἘΠα1]. ὅϑ'ογ. πε- 

παλᾶσθαι νοὶ πεπαλάσθαι : νἱά. Ἐδπι- 

ΟΔΥΣΣΕΙΑΣ 1. 326----2345. 

ἘΚΟΘ ΤῸΝ ς ς Ὥ 

πάντω κατὼ μόϊρων, καὶ ὑπ ἔμβρυον ἡκεν ἐκάστή. 
-“ς » Ν -“ Ἄν 

αὐτὰρ ἐπειδὴ σπεῦσε πονησάμενος τὼ ἃ ἐργώ, 
ὌὮ Ἣν ᾿ Ἂν 7 ν ς 7 7 

σὺν δ᾽ ΟὙῈ δ᾽ αὖτε δύω μάρψως ὠπλισσῶτο δόρπον. 
ἡ δ ἐδ: στα) 7 “27 ᾿ς 

καὶ τότ᾽ εγὼ Κύκλωπα προσηύδων ὥγχι! πωρώστας, 

118. ΙΧ, 

335 

34: 

10. ἐκέλευσεν] ἐκέλευεν Ἡ, ἐκ' 
443. Γὰ βέργα. ᾿ 

βίαι. Ρ. 357. 52. ΔΡΟΙ]ΟΏ. ν. πάλος 
433. Τρίψαι ἐν ὀφθαλμῷ] Πῶς οὐκ ἐδέ 
διε τοὺς ἐκγόνους Ποσειδῶνος Φαίακας 
τὴν πήρωσιν λέγων Κύκλωπος ; ̓Λριστο 
τέλης οὖν φησι ὡς ἔδει (507. ἤδει) ἐχ 
θροὺς ὄντας αὐτοῖς, Οἵ σφέας σινέσκοντ 

(7: 6... Ο.. “κοι Ὁ ΟΝ Γῇ 
5080}. ἱκάνε. ΡΟΗΒ. οχ Η 
435. Ὅρα ὅτι αὐτομάτως καὶ δίχα λγ 
μοῦ (λαχμοῦ ρτερίογε Βομδθίου) ἑαντὲ 
ἐπιδίδωσ, πρὸς τοὺς κινδύνους. Ι 

Ὁ 50. Ἤ τι δίσσάμενος] Οἰκονομικῶν 

ἵνα καὶ οἱ ἄρσενες δυνηθῶσι διασῶσο 
καὶ ἐξαγαγεῖν τοὺς ἑταίρους. Ω. Τοῦτ 

ὑπολαβὼν ἀφ᾽ ἑαυτοῦ, τὸ βαλεῖν ἐντ' 

- 



Ε͵Β.1Χ. ΟΔΥΣΣΕΙΑΣ 1. 346-563. 

κισσύβιον μετῶ χερσὶν ἔχων μέλανος οἴνοιο" 
Κύκλωψ, τῆ, πίε οἶνον, ἐπεὶ φάγες ἀνδρόμεα κρέα" 

ὄφρ᾽ εἰδῆς, οἱ διόν τι ποτὸν τόδε γηὺς ἐκεκεύθει 

ἡμετέρη" σοὶ δ᾽ αὖ λοιβὴν φέρον, εἴ μ ἐλεήσας 
ἴκωδὲ πέμψειας" σὺ δὲ μαίνεαι οὐκ ἐτ᾽ ἀνεκτῶς. 9590 
σχέτλιε, πῶς κέν τίς σε καὶ ὕστερον ἄλλος ἵκοιτο 
ἀνθρώπων πολέων ; ἐπεὶ οὐ κατὰ “μοῖραν ἔρεξας. 
Ἃς ἐφάμην ὁ δ᾽ ἔδεκτο καὶ ἔκπιεν" ᾿ἥσατο δ᾽ οὡἰνως 

ἡδὺ ποτὸν πίνων' καί μ' ἥτεε δεύτερον αὖτις᾿ 

Δός μοι ἔτι πρόφρων, καί [μοι τεὸν οὔνομα εἰπὲ 355 
υὐτίκω γῦν, ἵνω τοι δῶ ξείνιον, ᾧ κε σὺ ; χαίροις. 
καὶ γὰρ Κυκλώπεσσι φέρει ζείδωρος ἃ ὥρουρω 
ἦἶνον ἐριστάφυλον, καί σφιν Διὸς ὄμβρος ἀέξει" 
ὑλλὼ τόδ᾽ ἀμβροσίης καὶ γέκταρός ἐ ἐστιν ὠποῤῥώξ. 

ἃ Ἃ 

Ὡς ἐφατ᾽" αὐτάρ οἱ αὐτις ἔγω πόρον αἴθοπω οἶνον" 46ο 
βὶς μεν ἔδωκα φέρων, τρὶς δ᾽ ἔκπιεν ἀφραδίῃσιν. 
υὐτὰρ, ἐπεὶ Κύκλωπα περὶ φρένας ἤλυθεν οἶνος, 
αἱ τότε δὴ μὲν ἔπεσσι προσηύδων μειλιχίοισι" 

340. βοίνοιο. 447. [οῖνον. 
βθοιιπάα Η. ΡΟΙΒ. 1 

χδε. 2532. δ᾽ ἔδεκτο] δὲ δέκτο Η. 
Ἰᾶτρ. Η 10. βήσατο. 3.54. Ρηδύ. 

10. ὡς βειδῇς. 

355. ξειπέ. 

348. ἐκεκεύθει] ἐκεκεύθη ἃ τη, ΗΓ. 566 εἰ 

349. φέρον] φέρω. ὀ 4850. ῥοί- 
10. ἔκπιεν] ἔπιεν. δέκτο ΘἔΙ4π 50 [0]. 

450. κεσὺ χαίροις] καὶ σὺ χαί- 
ἰς. [Ι͂η Ποῦ νϑῖϑιι οἱ 36ς. 370. ΒΟ Ρί ἢ) ογαΐ ξεινήϊον, 564 ἴῃ ξείνιον ἃὉ 
λοι πλδηῖ ταιαΐι Η. ΡΟΙ 5. 
] αὐτὰρ οἵ Η. 10. ἀλλά βοι. 

ἄντα τὰ μῆλα. ἢ καὶ ὁ θεὸς ἐμβαλεῖν 
ἔλευσε. Β. 446. Κισσύ ́Βιον) Ποι- 

ἐνικὸν ποτήριον. τοῦτο δὲ εὕρηται καὶ 
χρὰ τῷ συβώτῃ ἙΕὐμαίῳ. . Ἤτοι 
᾿ κισσίνου ξύλου κατεσκενασμένον, ἢ 
μα (Πρ. ἴη5. κύριον) ποτηρίου, ὡς 
ἠρίκλειον, παρὰ τὸ ἐκεῖσε κεῖσθαι τὴν 
σιν (ῬᾺ]. οὐ ΝΟ. οὐ. ὡς Θηρ.--- 
σιν), ἢ ἔχων κισσὸν ἔξωθεν. Ψ Πρ. 
. Ῥα]., 447. Τῇ] ᾿Αντὶ τοῦ λάβε. 
δὲ τῇ πόθεν κανονίζεται ; ἐκ τοῦ τάω 
") ὡς ζάω ζῶ. τὸ δὲ δεύτερον τῆς, τὸ 

τρίτον τῆ. ῬᾺ]. Ν1ά. 500]. θ΄. 477. 

κ Ἐχ 8 ποὺ πἀθαν [0] 1σὸ, ἐστεὶ ΐο ΠΟἢ 6556 σδιιξαϊο. 
ΠΟΥ ποῖ. δὰ α΄.12. ΒΌΤΤΜ. 

462. βοῖνος. 

4.58. 460. βοῖνον. 460. αὐτάρ 
463. δὴ ξεπέεσσι. 

Πίε οἶνον Τὸ, “πίε οἶνον, ὡς πρὸς τὸ φα- 

γεῖν. συγγένηται (5!ο) δὲ τὸ τοῦ βρώ- 
ματος εἶδος, ἐπεὶ οὐχ ὡς αἴτιον πρόκει- 

ται ἃ, Ὁ. 359: Ἥσατο] Δασύνεται 
Ἁ 

τὸ ἥσατο, ἔστι γὰρ ἀπὸ τοῦ ἥδω. 
Ἔμαθεν δὲ ὅτι ἥσθη ἀπὸ τοῦ δεύτερον 

δ' -ῳ Ἁ " -“ ,ὔ ᾽’ 

αἰτῆσαι, καὶ διὰ τοῦ μηδέπω γάλακτος 
΄ ε.ν Ὁ - Ν με πεποκέναι ἐπὶ τῇ τροφῇ. Πιθανὰ οὖν 

“Ὁ “ Ὁ , » 7 - ταῦτα, ἵνα ὃ πολλάκις αἰτήσας μεθυσθῇ. 
ΓΙ νγ6 Ν ΑΝ ὧν Ν ῷ. Ἥνσατο, εἰς ἡδονὴν αὐτὸ ἔσχεν. Ὁ. 

»" σ ““ῷὼ ἡ ᾽ ΄ -. 
356. Ἵνα τοι δῶ ζείνιον] Εἰρωνεία τοῦ 

τὰν ἃ . » ἐγ ἔεψι.; ι -- ν 
το ἢ καὶ ἀληθὲς, ὅτι πιὼν δῶρον ἔδωκε 

“"» δ ἂχ ΓΟ, ᾽ » τ τῷ ᾿Οδυσσεῖ τὴν οἰκείαν τύφλωσιν ἐν ἡ 

ΒΕΟΤΊΜ. 

Φ Ὁ ἃ 



ΟΔΥΣΣΕΙΑΣ 1. 23064--..98ι1. 118. ἀκὲ 

Κύκλωψ, εἰρωτῶς μ᾽ ὄνομω κλυτόν : αὐτὰρ ἐγώ τοι 
ἐξερέω" σὺ δέ μοι δὺς ξείνιον, ὥς σερ ὑπέστης" 

Οὔτις ἔμοι γ᾽ ὄνομ᾽ ἐστ᾽" Οὖὔτιν δέ με κικλήσκουσι 

μήτηρ, ἠδὲ πατὴρ, ἠδ᾽ ἄλλοι πάντες ἑταΐροι. 

Ἃς ἐφάμην' ὁ δέ μ᾽ αὖτις ἀμείβετο γηλέϊ θυμῷ" 

Οὖτιν ἐγὼ πύματον ἕλμαι μετὰ οἷς ἑτάροισι, 

τοὺς δ᾽ ἄλλους πρόσθεν᾽ τόδε τοι ξεινήϊον ἔ εστωι!. 

Ἦ,, καὶ ἀνακλινθεὶς πέσεν ὕπτιος" οὐτὼρ ἔπειτω 

κεῖτ' ἀποδοχμώσας παχὺν αὐχένω" καδδὲέ μὲν ὕπνος 
ἥρεί πανδαμάτωρ' φάρυγος δ ἐξέσσυτο οἷ οἶνος, 

ὡμοί ̓  ἀνδρόμεοι" ὁ δ᾽ ἐρεύγετο οἰνο(βωιρείων. 
καὶ τότ᾽ ἐγὼ τὸν μοχλὸν ὑπὸ σποδοῦ ἥλασα πολλῆς, 

ἑίως θερμαίνοιτο" ἔπεσσί τε πάντας ἑτωΐρους 

θάρσυνον, μή τίς ῬῸῚ ὑποδδείσως ἀναδύη. 

ἀλλ᾽ ὅτε δὴ τάχ; ὃ μοχλὸς εἐλάϊνος ἐν πυρὶ μέλλεν 

ὥψασθαι, χλωρός περ ἐὼν, διεφαίνετο δ᾽ αἰνῶς, 

καὶ τότ᾽ ἐγὼν ὥσσον φέρον εκ πυρὸς, ἀμφὶ δ᾽ ἐτ αἴροι 

Ἵσταωντ᾽" αὐτῶρ θάρσος ἐ ἐνέπγευσεν μέγα δωίμων. 

365 

37. 

480. 

4065. ἐκξβερέω. 366. ὄνομ᾽ ἔστ᾽] ὄνομα. οὔτιν (δἰπο ἐμ, οἵ 5. 5608}0]. 
1Ἰηἴτα 4 290. Η. ὄνομα. οὗτιν Ν. ΥΥ. 467. ἠδ᾽] οἱ δ᾽ Η 468. αὖτις] 

αὐτίκ Ν. ὙΥν. 460. βοῖς. 472. καδδέ] κὰδ δέ ὟΥ. 373: φάρυγος] 
10. βοῖνος. 474. Ροινοβαρείων. 476. ἔπεσσί τε] ἔ επεσσι φάρυγγες Η. 

δὲ Η. 10. βέπεσσι. 
, ΄ 

ἔπνευσεν] ἐνέπνευσε Ἠ. 
2790. ἅψασθαι] ἅψεσθαι Ἡ. ν. 481. ἐν- 

καὶ ἐχάρη ὁ ̓ Οδυσσεύς. Β. 46ο. ΓΡ. 
αὐτάρ, οἷς. ἨΔ1]. 464. Ὄνομα, κλυ- 
τόν] Κλυτὸν οὐκ ἔνδοξον ἀλλ᾽ ἐξ οὗ κα- 

λοῦμαι, ὅ ἐστιν ἐπώνυμον, ὡς καὶ Ἴβυ- 

κος, κλυτὸς ὕρθρος ἃ, ὃ καλούμενος. Ὁ. 

366. Οὖτις ἔμοιγ᾽ ὄνομα] Περισπα- 
στέον (80Γ. Προπ.) νῦν τὸ ὄνομα. ἐπὶ δὲ 
τοῦ, Οὔτις με κτείνει (498. ), παροξυν- 

Φάρυγος] Συνεκδοχικῶς τοῦ στόματος. 

φάρυγγα γὰρ καλοῦσι τὴν ἔνδον ἀχανίαν 
τοῦ σώματος εἰς ἣν ἀνήκει τὰ δύο στό- 
ματα, τό,τε ταῦ οἰσοφάγου καὶ τὸ τοῖ 

λάρυγγος. καὶ οἰσοφάγος μὲν λέγεται 

φασιν οἱ τῶν ἰατρῶν παῖδες τὸ δεχόμε 
τὰ σιτία ἤτοι ὃ στόμαχος, λάρυγξ δὲ 

αὐτὸ τὸ ἀποτελοῦν τὴν ἠχήν. 374. 

- 

5. Ξ Ξε Ε, 

τέον, ὡς δύο γὰρ μέρη λόγου παραλαμ.- 

βάνετωαι. . 472. ᾿Αποδοχμώσας 
Πλαγιώσας (Β. πδν δόχμιον γὰρ τὸ 
πλάγιον. ῬΑ]. υ]ρ. Β. 473. Παν- 
δαμάτωρ)] ᾿Επιθετικῶς ὃ ὕπνος ὁ πάντας 

δαμάζων καὶ θεοὺς καὶ ἀνθρώπους. Ψ τ]. 

“ ΟΥράργομῃ ἴῃ Π15 Ἰαίογο δ] ααϊα δα βαηδη 11} ὙΘΥΒΙῚΠῚ ὨΘρ]Θοίο αἸραΠΠη0 Ἰαθογᾶμ: 
611, δ] ῬΓΘΒΘΉ ΤΙ Β5Ι ΠΊ8.ἢ Τηθα!]σῖηδ οββοί “Ὡς φάτ᾽. 

“ γιά, Εἴγη. Μ. ν. ἠώς. ΒΌΤΤΜ. 

Ψ ὠμοί] Τὰ λεπτὰ κόμματα τῶν ἀνδρρ- 
μέων κρεῶν. ὅθεν καὶ ψωμὸς ἄρτου παρ᾿ 
Ἡσιόδῳ (Ἔ. 449.) βλωμός. οὐ ψ. 
δὲ ἐχρήσατο ὃ Ὅμηρος τῇ λέξει ἐπ ἐ 
κρεῶν. Β. 376. Εἴπως (Βαγηθβ8.. ε 
Μ. εἴως)] Ὅπως, ἵνα. Ψ]ρ. 379. 

ΣΝ ἀσάρ οἱ. 



ΠῚ. ἸΧ. ΟΔΥΣΣΕΙΑΣ 1. 382-204. 951 
ε . Ν ξ ᾽ 7. ΕΣ ΣΝ  ὲ, ὦ ἂν οι μέν, μοχλον ἐλόντες ἐλώϊνον, ὀξὺν ἐπ ὠκρω, 

9 Ἐν Δ ὦ. Ἄς σὲ δὼ ἢ 3 Ν ὀφθαλμῷ ἐνερεισιῶν᾽ εγὼ δ ἐφύπερθεν ἀερβεὶς 
δίνεον. ὡς ὅτε τις τρυπῷ δόρυ νήϊον ἀνὴρ 

ξ' « δέ ἀν θ « ͵ « 7 
τρυπᾶνω, δέ δὲ τ ἐνερ εν υποσσειίουσιν ἐμῶντι 385 
ἁψάμενοι ἑκάτερθε, τὸ δὲ τρέχει ἐμμενὲς αἰεί; 
ὡς τοῦ ἐν ὀφθαλμῷ πυριήκεω μοχλὸν ἑλόντες 
δινέομεν, τὸν δ᾽ αἵμω περίῤῥεε θερμὸν ἐόντα. 
πάντα δέ οἱ βλέφαρ᾽ ἀμφὶ καὶ ὀφρύας εὗσεν ἀντμὴ, 
γλήνης καιομένης" σφαρωγεῦντο δέ οἱ πυρὶ ῥίζαι. 390 
«ς ΣΕ δὰ ΞΖ 5. Ἢ 
ὡς δ᾽ ὅτ ἀνὴρ χωλκεὺς πέλεκυν μέγαν, ηε σκεπώρνον, 

Βν,» ὦ Ἂ δ Ε εἰν ὕδατι ψυχρῷ βάπτη μεγάλα ἰάχοντω, 
᾽ὔ Ἔν “' 7 μὴ φαρμασσων" τὸ γὰρ οὔτε σιδήρου τε κρῶτος ἐστίν" 

ὮΝ “ 7 ΕῚ Χ ΕῚ "ἀν ᾿ζ Ν ΄"-"» 

ὡς του σίφ ὀφθωλμὺὸς ἐλωίνεω πέρι μοχλω. 

383. ἐνέρεισαν] ἐνείρυσαν ΘΧ Θηη6η4,, 564. 6) 546 πὶ πδηι5 Η. ΡΟΉΒ, 
10. ἀερθεὶς] ἐρεισθεὶς Ἡ. 

σείουσιν] ὑποσείουσιν Ἡ. 

ῥεε] περίρεε Η. 280. 300. ἔῥοι. 

Διεφαίνετο] Διαφανὴς ἦν ὅτι πεπύ- 

ρωτο. πὶρ. ΗΔ1]. 482. Ἐνείρυσαν] 
Γρ. ἐνέρεισαν. Ηα1]. ᾿Ἐρεισθείς Γ Ῥ- 

ἀερθείς. Ἠδῖ]. Ῥὰ]. 484. Τρυπῷ] 
᾿Αντὶ τοῦ τρυπᾷ, ἀπὸ τοῦ τρυπῷμι 
εὐκτικῶς. ἢ. 48ς. Ὑποσείρυσιν] Τὸ 

πλῆρες, τρύπανον. ιΐρ. 487. Πυ- 
ριηκέω) Πυριηκὴς δὲ μοχλὸς ὃ οἷον ἠκονη- 
μένος πυρί. εἰ δὲ καὶ βαρυτόνως γράφε- 
ται πυριήκης συνηγορεῖται ὑπὸ τοῦ τα- 
γυήκους ξίφους καὶ τῶν ὁμοίων. δύναται 
δὲ πυριήκης εἶναι καὶ ὁ πυρίνην ἔχων ἀκὴν, 
ἀφ᾽ ἧς ἡ ἀκονή. Β. Πυριηκέα ὡς τα- 
γυηκέα (515 ΡᾶΙΌΧ.), ἀντὶ τοῦ ὀξύτητα 
πυρὸς ἔχοντα. Ω. ΠΥΡΙΕΙΚΕΑ, πεπυ- 

βωμένον. Δ τι ]ρ.. οἀ. αηΐ. Τὸ δὲ, ἑλόν- 
τες, ᾿Αρίσταρχος ἀντὶ τοῦ, ἔχοντες. 

Ηδι]. 488. Τὸν δ᾽ αἷμα] Τὸν μοχλὸν 
λέγει. Φασὶ δὲ οἱ ἰατροὶ ὅτι οἱ καιόμε- 
νοι αἷμα οὐκ ἀποβάλλουσι φρυττομένων 
τῶν σαρκῶν. ῥητέον οὖν ὅτι οὐκ ἔφθασεν 
ἀποφρυγῆναι τὰ ἐν βάθει ἀγγεῖα. ΒΒ. Ο. 
300. Σφαραγεῦντο)] Διετείνοντο, ἐσπα- 
βάσσοντο μετὰ ἥλου (50. ἤχου. -τμ.. ἡ. 
ΟἸ). ῬᾺ].}), ἢ κατεπονοῦντο. Β. ῬᾺ]. 

384. ὡς] ὥς οἴ 560]. πιαγρ, Η. 
4806. αἰεί" αἰεὶ ; Η. 

202. ξβιξάχοντα. 

485. ὑποσ- 
10. βεκάτερθε,. 488. περίῤ- 

393. τε] γε ΚΣ 

301. Ὡς δ᾽ ὅτ᾽ ἀνήρ] ᾿Αμήχανα ταῦτα 
εἷς μετάληψιν ὅσα τετόλμηκεν Ὅμηρος 
ὁμοιῶν τὰ ὀνόματα τοῖς ὑποκειμένοις. 
σχεδὸν γὰρ ἐν τῇ φωνῇ πᾶν τὸ τῶν ἐφ- 
θαλμῶν πάθος ἐδήλωσε. Πῶς δὲ μὴ εὖ- 
θὺς πληγεὶς ταῖς χερσὶν ἐπελάβετο τῶν 
περιστρεφόντων τὸν μοχλόν ; ἢ ὅτι μα- 
κρὰν ἀπέσχον" ἢ ἢ ἐπίθεσις ὀξεῖα. ἢ 
ὅτι, αἷ κινήσεις τῶν μεγάλων σωμάτων 
βραδεῖαι. ἢ περιαλγὴς ὧν τῷ πάθει ἐπ- 
ετετάρακτο" ἢ οὐκ ἐσωφρόνει διὰ τὴν μέ- 
θην. εὐρὺ δὲ ἦν καὶ τὸ σπέος, εἴτε (80 Γ. 

ὥστε) μὴ εἶναι ῥάδιον συνειλῆσαι εἰς ἕνα 
τόπον. Ὁ. 2303. Φαρμάσσων) Φαρμα- 
φεῤῥοποιῶν (Βᾶτῃ. 6 οοά. οἱ Ἐπιβῖ. 
ΘΠ]. Στεῤῥοποιῶν), στομῶν, στομοποιῶν. 
ν α]ρ. ᾿Εφορμῶν, στομῶν, στεῤῥοποιῶν. 

Ρα]. Ἤτοι φαρμακῶν καὶ ἐνδυναμῶν. 
ΒΒ. ΣΙιιδήρου τε κράτος ἐστίν] Τὸ βάψαι 
ψυχρῷ τὸν πεπυρωμένον σίδηρον. ἰσχυ- 
ρὸν γὰρ αὐτὸν ποιεῖ.  ]ρ. 404. ΣΙ] 
Σίζεν ἀντὶ τοῦ ἐσύριζεν ἤτοι φωνὴν ἀπ- 
ετέλει ὡς ἐπὶ τοῦ βαπτομένου σιδήρου .Β).. 

Καὶ τοῦτο ὠνοματοπεποίηται ἀπὸ τοῦ 
κατὰ τὸ λῖπος (86 ΡΓΟΡΟΙΊΒΡ.) γινο- 



9 δὃ 

σμερδαλέον δὲ μέγ᾽ ὥμωξεν' περὶ δ᾽ ἴωχε πέτρη. 

ΟΔΥΣΣΕΙΑΣ 1. 305-410, 118. ΙΧ, 

395 
ς -ο Ν ͵7͵ » ΄ “.Ἕ δ Ν 

ἡμεις δὲ δείσωντες ἀπεσσύμεβ" οὐυτωρ ὁ μοχιλον 
« 7 ς.Σ -»“" ΄ « “ν 

ἐξέρυσ ὀφθαλμόῖο πεφυρμένον αἵματι πολλῳ 
Χ 3 3. ΟΥΌἋΣ ᾽ εἶ Ν 3 ") 

τὸν μὲν ἔπειτ᾽ ἔῤῥιψεν ἀπὸ ἐο χερσὶν ἀλύων. 

αὐτὰρ ὃ Κύκλωπας μεγάλ᾽ ἤπυεν, οἵ ῥά μιν ἃ ὑτ ᾽ ι ᾿ μεγάλ᾽ ἡπυεν, οἱ βώ μιν ὥμφις 
7] 2 ͵ ς2 5 

ὠκεον ἐν σπήεσοι δι φκρίως ἡνεμοεσσως" 4οο 
Π 

ς εν 5 ἢ 3 ᾿ 2) 

οἱ δὲ βοῆς ἀΐοντες ἐφοίτων ἄλλοθεν ἄλλος" 
« 5.6 ΄ .«“ ε 

ἱστάμενοι δ εἴροντο περὶ σπέος, 0, ττι ε κήδοι" ὺ 

7 7 Ε] 3 [4 ὯΝ Ὶ 

Τίστε τόσον, Πολύφημν, ὠρήμενος ὡδ'᾽ εβόησας, 
7 5. 8 7 ἂς δά 57) ᾿' 

νύκτα δὶ ἀμβροσίην, καὶ ἀύπνους ἄμμε τίθησθα; 
Ξ " -“ “" 2 2 7 

ἡ μή τίς σευ μήλα βροτῶν ἀέκοντος ἐλαύνει ; 

ἡ μή τίς σ᾽ αὐτὸν κτείνη δόλω, ἠὲ βίηφι ; 

Τοὺς δ᾽ αὖτ᾽ ἐξ ἄντρου προσέφη κρατερὸς Πολύφημος" 

ὦ φίλοι, Οὖτίς με κτείνει δόλῳ, οὐδὲ ββίηφιν. 

Οἱ δ᾽ ἀπαμειβόμενοι ἔπεω πτερόεντ᾽ ἀγόρευον" 
5 ᾿ ἈΝ ͵ 7, ΟὟ Δ ΌΝ 

εἰ μὲν δὴ μήτις σε βιώξετωι, οἷον ἐόντω, 

495. ᾧμωξεν ὄμωξεν Η. 

οιηθηάαϊ Κιἀὰ δα θᾶννο5. Μ. Ὁ. ρΡ. 270. 
408. Βέο. 

404. τἰθησθα] τίθεισθα . 

10. ἀβέκοντος. 406. κτείνῃ] κτείνει, αχ οιηθηά. Η, 

ΨΥ. 407. ἐκβέρυσ᾽. 

κήδει ἡ. Ὁ. Γε. 
εν σε, Θἴ σεο ΡΗΤῸ Υ. 1... 

10. ἠὲ] οὐδὲ Ν. 
πτερόεντα προσηύδων ᾿: 

μένου σισιλιγμοῦ (Οοά. Ῥαγηθβ. οἵ 

Ἐπιϑῖ. σισιλισμοῦ. Ὁ. σειλιγμοῦ), ὅ 

ἐστι συνεχείας (οἸποπάδῃηΐϊ συνηχείας). 

νυϊρ. Ω. 4308. ᾿Αλύων] Νῦν ἀντὶ 

τοῦ ἀδημιονεῖν, ἐν δὲ τοῖς μετὰ ταῦτα 
Ε) Ν - , ε Δ΄ μὲ ἀα Ψ» « 

, ἀντὶ τοῦ χαίρειν, ὡς τὸ, Ἢ ἀλύεις ὁτι 
Ἵ " ,ὔ, ε 

Ιρον ἐνίκησας. {ΠΕ 711]: μέση γὰρ Ἷ 

λέξις, ὡς καὶ ἣ συμφορὰ καὶ ἡ τύχη καὶ 

ὁ δαίμων καὶ τὰ ὅμοια. Ὁ. 300. Αὐ- 

τὰρ ὃ Κύκλωπας] Καίτοι οὐ περὶ αὐτὸν 

ᾧκουν ἀλλ᾽ ἀπάνευθεν τούτου καὶ ἐφοί- 

τῶν ἄλλοθεν ἄλλος. λύει δὲ τὴν ἀπο- 
͵ὔἷ Ν ,, - “4.8 ἝΝ τ ὦ » ΄ 

ρίαν τὸ μέγα βοᾷν αὐτὸν καὶ ἐν ἐρημίᾳ 
ες Ν " - Η ,7ὔ ᾽ 
εἶναι καὶ διὰ τοῦτο ἐξακούεσθαι. οὐκ 

εἰσῆλθον δὲ ἐν τῷ σπηλαίῳ. τὸ γὰρ εἰσ- 
- - »Μ. Ν 2 μ Ἴ 7 

ελθεῖν Ὀλεθρον τὸν Ὄντων (516) ἐποίει, 

καὶ ἀνήρει τὴν ὑπόθεσιν τῆς πάσης ὑπο- 

θέσεως (5160) Β. ῶ. 40ο. Δι ἄκριας] 
Ν Ν -“ » ͵ὔ , 

Τοὺς μεταξὺ τῶν ἀκρωτηρίων τόπους. 

10. ξέπεα. 

408. οὐδὲ] ἠδὲ ρτὸ ν. 10. 

10. σμερδαλέον δ᾽ ᾧμωξε" περὶ δ᾽ ἐπιβίξαχε πέτρη 

206. δείσαντες] δδείσαντες Ρ1Ὸ 
4οο. βοίκεον. 402. κήδοι] 

409. πτερόεντ᾽ ἀγόρευον] 

Ψψυϊρ. Ω. ἢ τὰς τῶν ὀρῶν ἀκρωρείας. 
ψυΐρ. Ρα]. ἴλκριας κατὰ τοὺς παλαι- 

οὺς ἄκρω ὀρῶν, λόφοι, ἐσχατιαὶ, γωνιαΐ, 

καὶ ἀκρίζειν τὸ τὰ ἄκρα ἐπιπορεύεσθαι. 

Β. 403. Πολύφημε] ᾿Ενταῦθα τὸ ὄνο- 

μα ἀπὸ τῶν εἰδότων ἀκούει ὡς (46]. ὡς) 

ὁ Οδυσσεύς. ὅθεν πρότερον Κύκλωπα 

ὀνομάζων ὕστερον κοὔνομα (516) λέγει. 

Ω. ᾿Αρήμενος] Εὐρήμενος (ἀ6]. νο- 
66Π1), βλαπτόμενος. Β. βεβλαμμένος, 

Ῥα]. Νυρ. 404. Νύκτα δ ἀμβρο- 

495. 

410. 

405. τίς σευ] τις σε ΉΣ 

σίην] Γρ. δ ὀρφναίην. Ηα17]. 410. 

Εἰ μὲν δὴ μήτις σε] Εἰκότως ὁ Κύκλωψ ᾿ 

ἀλγῶν οὐκ ἀντήκουσεν αὐτῶν λεγόντων" 
Ἃ 

ἐπεὶ ἔλεγεν ἄν εὐθὺς, ὅτι καὶ ἄνθρωπος 
» “ [} - ζ “ 

Οὔτις οὗτος (50Γ. οὕτω) λεγόμενος ἔβλα- 

ψε. γέγονε δὲ ἐκ τῆς ὁμωνυμίας ἡ ἀπά- 

τη. κἀκεῖνοι δὲ νομίζοντες ληστὰς εἶναι 
,ὔ 

τοὺς ἐπηρεάζοντας αὐτὸν παραγεγονῶσιν, 
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ΕΟ “4 δα. δ΄ 3 Ν Ζ ᾽ ΄ γουσόν γ᾽ οὕπως ἐστὶ Διὸς μεγάλου ἀλέασθαι: 

2 ῪἮΝ νΨ ᾽ ΠῚ Ν 7 57 ὠὡλλώ σύ Ὑ εὐχεο πατρὶ Ποσειδάωνι ἄνωκτι. 
«ς 2, 3 Ε 7 2 ἈΝ ΒΡ Ξ ͵Ἵ7 »“ο Ὼς ἄρ᾽ ἔφαν ἀπιόντες" ἐμὸν δ᾽ ἐγέλασσε φίλον κηρ, 

7, ᾽ ὥ δι, ὡς γε 3 Ῥω ὡς ὄγομ᾽ ἐξωπάτησεν ἐμὸν καὶ μῆτις ἀμύμων. 
7 7 ἘΠ 9. .. δ. Κύκλωψ, δὲ στενάχων τε, καὶ ὠδίνων ὀδύνησι, 415 

χερσὶ ψηλαφόων, ἀπὸ μὲν λίθον εἷλε θυράων" : 
αὐτὸς δ᾽ εἰνὶ θύρησι καθέζετο, χεῖρε πετάσσας, 
εἴ τινώ ποὺ μετ᾽ ὄεσσι λάβοι στείχοντα θύραζε: 
οὕτω γάρ πού μ᾽ ἤλπετ᾽ ἐνὶ φρεσὶ νήπιον εἶναι. 

““ κ-ςς ᾿, 7 7) Σὰ ἂν “ἢ 
αυτῶρ ἐγὼ βούλευον, οσγῶς οχ, Φρίιστῶ γένοιτο, 420 
γψ Ἀν ὁ 7 ͵ 7 "δ᾽ 9 Ν τς εἰ τιν εταίροισιν θανάτου λύσιν, 9 εμοι αὐτῶ, 
ΩΝ, ᾿ 7) Ν ) ἃ. " «“ ν ἐυροίμνην᾽ πάντως δὲ δόλους καὶ μῆτιν ὑῴαινον, 

.“ “. 

ὥστε περὶ ψυχῆς" μέγα γὰρ κωκὸν ἐγγύθεν ἦεν. 
ἥδε δέ μοι κατὰ θυμὸν ἀρίστη φαίνετο βουλή: 

3... 3 32. Ὁ» ͵7 ἄρσενες δίες ἤσων ευτρεῴεες, δασύμαλλοι, 425 
κωλοί τε, μεγάλοι τε, ἰοδνεφὲς εἶρος ἔχοντες" 
τοὺς ἀκέων συνέεργον εὐστρεφέεσσι λύγοισι, 
τῆς ἔπι Κύκλωψ, εὗδε, πέλωρ, ἀθεμίστιω εἰδὼς, 
σύντρεις αἰνύμενος" ὁ μὲν ἐν μέσῳ ἄνδρω φέρεσκε, 

411. νοῦσόν γ᾽] νοῦσον δ᾽, οἱ 5ἷς οἰζαΐ ΞΟΠ  Παϑίθϑ Β| 0 τα ἃ 275, Ὁ] οἰ Δ ΠῚ 
ἀλεύασθαι, ΗΟ. 

πατὴρ δὲ σὸς εὔχεται εἶναι, 
γ μὲ : ἥτορ, 8064] γρ. κῆρ ϑιιροῦ ἦτορ Η. 
θοι] λάβη Υ. 10. ὄβεσσι. 
420. ὕβιες. 426. Ειοδνεφές. 
Ὁ. ξειδώς. 

εὑρόντες δὲ οὐδένα ἀφοσιωσάμενοι ἀνεχώ- 
σαν. ᾧ. 412. Ῥοϑύ υης ἴῃ τηᾶγρ,. 
Οοα, Ηδ1]. δ] αἴειν νούβϑιιβ, Τοῦ γὰρ 
δὴ παῖς ἐσσι, πατὴρ δὲ σὸς εὔχεται εἶἷ- 
ῶϊι, 425. Λρσενες δϊες ἦσαν) ᾽Δρισ- 
γαρχος ὄϊες (510) ὁ, Τὸ δὲ δασύμαλ- 
λοι οἰκεῖον ἐπίθετον ἀπὸ τοῦ κατακρύπ- 
γεσθαι ὑπὸ τοῖς ἐρίοις τοὺς ἑταίρους. 
ὡρμοδίως δὲ ἀεὶ κέχρηται τοῖς ἐπιθέτοις 
τοτὲ μὲν καλλίτριχα λέγων τὰ μῆλα 
(336.) διὰ τὸ εὐεργὲς τῶν ἐρίων" τῶν 
γὰρ ἄλλων ζώων αἱ τρίχες περιτταί" καὶ 
ξῆς τανύποδα (464.) τὰ μῆλα διὰ τὸ 

ὁ Τιορ, νἱᾷ, οὔες. 

41:6. ψηλαφόων] ψηλαφάωνν,. 
410. οὕτω] οὔπω Υ΄. 

427. συνέξεργον. 

Εὲ 8ἷς βροῃΐο ἴῃ ἴρβο ἰοχία ΠβαυΠΟβΙ 5. 

412. Ροϑβῦ ἔππὸ δα αἰζιπ Βαθοὲ Υ,, τοῦ γὰρ δὴ παῖς ἐσσὶ, 
10. βάνακτι. ἐγέλασε φ. 

418. λά- 
10. γὰρ ἐμὲ βέλπετ᾽. 
428. τῇς] τοῖς Η, 

413. ἐγέλασσε φ. κῆρ] 

περὶ τοὺς πόδας ἰδίωμα. οὕτω δένδρων, 
δρύες ὑψίκομοι (186.), μηλέαι ἀγλαό- 
κάρποι, συκέαι γλυκεραὶ καὶ ἐλαῖαι τη- 
λεθάουσαι (η΄. 115. 116.) διὰ τὸ ἀει- 
θαλὲς, ἰτέαι ὀλεσίκαρποι (κ΄. 510.). 
ἐπὶ δὲ ζώων, ἵπποι ἀερσίποδες, ἡμίονες 
ταναεργοὶ (510), κρωτερώνυχες ἵπποι, 
ἀργιόδοντες ὕες. ἐπὶ πτηνοῦ ἀγκυλοχεί- 
λης. κορῶναι τανύγλωσσοι (ε΄. 66.). 
Β. Ωῷ. 4257. Λύγοισι} Λύγος ἐστὶν 
ἱμαντῶδες φυτόν. ὁ δὲ ἄχνος (ϑοτ. 
ἄγνος) λέγεται παρ᾽ ᾿Αττικοῖς ἀρσενικῶς. 
Β. 420. Σύντρεις αἰνύμιενος Ἤτοι 

ΒΌΤΤΜ. 



9500 

Ν ΑΜ ν. ε 7 »ἷ 7 ε 7 

τὼ δ᾽ ἑτέρω ἑκάτερθεν ἴτην, σώοντες ετωίρους. 
»“" ᾿' Ὁ “.94 3»: ν ο Ἔ «. Υἷς 5, 

τρεις δὲ ἕκαστον φωτ᾽ ὁίες φέρον᾽ ὠὐτῶρ ἔγωγε, 
» ἣν 9} 7, ὯΔ᾽ ν᾽ 07 ε 7 

ὠρνειὸς γὰρ ἔην, μήλων ὄχ, ὠριστος ἁπάντων, 
»" »“ « Ν ιν τ 

τοῦ κατὰ νῶτω λαβὼν, λασίην ὑπὸ γαστέρ ἐλυσθεὶς 

κείμην᾽ αὐτὰρ χερσὶν ἀώτου θεσπεσίοιο 
, Ν ᾽ » Ζ΄ " 

γωλεμέως στρεφθεὶς ἐχόμην τετληότι θυμῷ. 

ὡς τότε μὲν στενάχοντές ἐμείνωμεν ἤω δῖαν. 
5 ῶ ὁ ΄ Ψ « 7 Ἂς 

Ημος ὃ ἡριγενείῶ φανή ῥοδοδώκτυλος ως, 
ἃ Ὁ Ἁ .ΞᾺ "7 ἴω 

καὶ τότ᾽ ἔπειτω νομόνδ᾽ ἐξέσσυτο ἄρσενω μηλα" 
15 » ἥν Ἂς 

θήλειωι δ᾽ ἐμέμηκον ἀνήμελκτοι περὶ σηκοὺς, 
7 ᾿: “" 57 δύ. Ὅν »“" 

οὔθωτα γαρ σφωρωγευντο" ἄνοωξ ὃ ὀδύνησι κωκησι 
Υ͂ 5». 3 “ ν ᾿ 

τειρόμενος πώντων ὀΐων ἐπεμωίετο νωτῶ 
» »" ς » Ν Χ 7 » 3 

ὀρθων ἐσταότων" τὸ δὲ νήπιος οὐκ ἐνόησεν, 
« κε ᾽ 7 ΓΕ, ΄ ΄ 

ὡς οἱ ὑπ᾽ εἰροπόκων ὀΐων στέρνοισι δέδεντο. 
.«“ ΕΙ Ν 7 9] 7 ς 

ὕστατος ἀρνειος μήλων ἐστείχε θύραζε, 
-“ ͵ ᾽ Ν ΄ 

λωχμῷ στεινόμενος, καὶ ἐμοὶ πυκινὼ φρονέοντι. 
ἣν » -»:Ξ Ἢ 7 

τὸν δ᾽ ἐπιμασσώμενος προσέφη κρωτερὸς Πολύφημος" 
Ν υ - Ἐ ο Ν, ᾿ 

Κριε πέπον, τί μοι ὧδε διὼ σπέος ἔσσυο μήλων 
-“ὔ 7, τὰ ᾿ 3] ο Ὁ 

ὕστατος ; οὔτι προς Ὑὲ λελειμμέενος ἐρχίέοι οἰῶν, 
ΕῚ ᾿ς Ἃς “Ὁ ων ὧν ἃ 5 

ὠλλὼ πολὺ πρῶτος νέμεωι τέρεν ἄνθεω ποίης, 

430. βεκάτερθεν. 
440. βάναξ. ἔαν. 

μῷ] λάχνῳ, ῥτὸ ν. 1. . ΥΥ, 

συναινύμενος, συλλαμβάνων, συζευγνύων 
τρεῖς κριοὺς, ὧν ὁ μὲν ἔφερε τὸν ἄνδρα 

, δεδεμένον ὑπὸ τὴν κοιλίαν αὐτοῦ, οἱ δὲ 
ἕτεροι διεπορεύοντο ἑκατέρωθεν περιφυ- 
λάσσοντες καὶ περισώζοντες τοὺς φιλους. 

Β. 434. ᾿Αὠτου] ἔΑνθους τοῦ ἐρίου. 
λέγει δὲ λαμπροῦ. ὦ. Τοῦ ἄνθους. λέ- 

γει δὲ τοῦ ἐρίου. α]ρ. Ῥα]. 435. 
Στρεφθεὶς ἐχύμην] Συστρέψας τὰς χεῖς- 
ρᾳς. οὐδὲ γὰρ ἦν τις τοῦ δῆσαι αὐτὸν 

αὐτοῦ δήσαντος τοὺς ἄλλους. Β. Ω, 

440. Σφαραγεῦντο)] ᾿Εβαροῦντο διὰ τὸ 
πρωΐας μὴ ἀμελχθῆναι. Ῥ. δΔιετείνον- 
το, ἐκπεπλησμένα ἦσαν. ὦ. 442. 
᾿Ορθῶν ἑσταύότων] Κατὰ τὴν οἰκείαν τά- 

ΟΔΥΣΣΕΙΑΣ 1. 4320----440. 

431. βέκαστὸν. ὄξιες. 
44:. 443. ὀβίων. 

ὕστατος δ᾽ ἃ τα. βοοιιπήα, 564 ἀπταιᾶα Η. ΡΟΕΒ, 

118. 1Χ. 

430 

435 

449 

445: 

43 2. βαρνειός. 436. ὃδῖ-. 
443. ῥοι. 444. ὕστατος) 

10. ξαρνειός. 445. λαχο β 

ξιν βηματούντων καὶ τότε, ὕπερ ὀρθὸν . 
λέγει, οὐ γὰρ πλωγίως ἢ ὑπτίως ἑστώ- 
τῶν ἐψηλάφει. Β. 444. Ὕστατος ἀρ: 

νειός] Καὶ τοῦτο εἰς ἀγωνίαν τοῦ ἀκροα- 

τοῦ, ἀλλὰ δὲ (β8οΥ. δὴ) καὶ εἰς τὴν φιπ΄ 
λεταιρίαν τοῦ ᾽Οδυσσέως, ὅτι τὸ αὐτοῦ ὦ 

ἀσφαλὲς ἐν ἑτέρῳ ἔθετο, οὐκ ἀξιώσα 
διὰ τῶν τριῶν προβάτων ἀσφαλῶς διακοτ 

μισθῆναι. διδάσκει δὲ διὰ πολλῶν οἵους ἢ 

δεῖ εἶναι τοὺς ἄρχοντας διὰ τοὺς ὑποτέ- ᾿ 
ταγμένου. ὦ. 445. Λαχμῷ στειτ 

νόμενος:)] Τῇ λαχνώσει, τῇ λασιότητι, ο΄ 

τῇ δασύτητι τῶν μαλλῶν στενοχω- ὁ 

ρούμιενος. Β. ὦ. Λαχμῷ, τῇ δα- 
σύτητι τῶν μαλλῶν. Γράφεται καὶ, 

π΄ σ΄ ποσοΣ 



"8. 1χ. ΟΔΥΣΣΕΙΑΣ 1. 4ςο----468, 501 
Ἂν 7 “ Ν,. 4, »“» ᾿ ὥ ὑουρων βιβαάς: σρῶωτος δὲ βοῶς ποτώμων ἀφικάνεις" 450 

ἈΝ » ΄ γρώτος δὲ σταθμόνδε λιλαίεωι ἀπονέεσθαι 
΄ "“, “ Ζ 3 ἌᾺ,,. 32 σπεριος᾽ γυν ὠυτε πανυστῶτος᾽ ἡ σὺγ ὥνώκτος 

Ἂν ΄ ᾿ς 4Ἃ᾽ Ν 2 βωλμὸν ποθέεις ; τὸν ὠνήρ κακὸς ἐξωλάωσε, 
-“-“΄ ε ᾿ ;. ΄ ΕΩ ὃν λυγροις ετώροισι, δωμασσάμενος φρενώς οἴνῳ, 

εΥ ἃ Ε Ν ΄ . 4 )υτις, ὃν οὕπω ἡ πεφυνγμένον εἰνωι ὄλεθρον. ; ὦ φημὶ πεῴυγμ β 455 
δὴ ὁμοφρονέοις, ποτιφωνήεις τε γένοιο, 

πὲν, ὅππή κεῖνος ἐμὸν μένος ἡλασκάζει" 
υ κέ οἱ ἐγκέφωλός γε διὰ σπέος ἄλλυδις ἄλλη 
"ἰνομιένου ῥαίοιτο πρὸς οὔδεϊ καϑδϑὲ ἐμὸν κῆρ 

 ο » Ζ 5 Ν ἊἋ “ ὠφήσειε κωκῶων, τῷ μοι οὐτιδανὸς πόρεν Ουτις. 46ο 
Ὡς εἰπὼν, τὸν κριὸν ἀπὸ ἕο πέμπε θύραζε. 

Ἀθόντες δ᾽ ἠβαιὸν ἀπὸ σπείους τε, καὶ αὐλῆς, 
ρῶτος ὑπ᾽ ἀρνειοὺ λυόμην, ὑπέλυσα δ᾽ ἑταίρους. 
“ρπαωλίμως δὲ τὼ μήλα ταναύποδο, πίονα δημῷ, 

"ἢ ΄ 3 Ψ 7) ἃ κ ἣΨἥ ὀλλῶ περιτροπέοντες ἐλαύνομεν, ὄφρ᾽ ἐπὶ νήώ 465 
» ᾽ 5 Α ᾿ ε ΄. όμεθ᾽" ἀσπάσιοι δὲ φίλοις ετώροισι φάνημεν, 

7 ὃ; "»" φύγομεν θάνατον" τοὺς δὲ στενάχοντο γοῶντες. 
ϑ ϑ , ἢ ΠῚ ΕΣ ὁ ἃς Μ,, ἃ 7 » « “ λλ᾿ ἐγὼ οὐκ εἴων, ὠνὼ ὃ οῴρυσι νευον ἐκώστῳ, 

451. λιλαίεαι) γρ. ποθέεις. 864 ροίίιι5. οΥΘ40 τοίθγοπάμμῃι δά 4ς 3. υδ] 
χύι5. πέθέεις, ν δ ργαβουρίο ἃ π}. βδοιιπάα, 564 δηῦαια. Η. ΡΟΒ 5. 
12. βεσπέριος. σὺ βάνακτος. 
τῇ ἵν. 10. ξειπεῖν. 

454. φρένα βοίνῳ. 
45ὃ. βοι. 

Εἴ διιργἃ ρ]οϑϑἃ τυπτομένου, ροβίθα νυ ἤπδ]6 ἴΘΧΕι5 ἴῃ σ πανί. 

457. ὅππη]) ὅππη͵ (8:9) Η. 

450. θεινομένου θεινουμέ-- 
10. καδδὲ 

)ν} καδδ᾽ ἐμὸν 864 ἴῃ πιᾶγρ'. καδδέκεν ρτο ν. 1. Η. ΡΟΒΒ. κὰδ δέ κ᾽ ὙΡ. 
1. βειπών. Βέο. 

8. ἀνὰ δ᾽ οἱ δι ρ τὰ ἐν Η. 

χγῳ, παρωνύμως τῇ λάχνῃ. ΨΝ]ρ. 
Ἰ, δι. 454. Δαμασσάμενος] 
μάσσας, ἀντὶ τοῦ ἀλλοιώσας. νυ ]ρ. 
5. Εἶναι ὄλεθρον] Γ ρ. ἔμμεν᾽ ὄλεθρον. 
λυ], ῬᾺ], 4ς6. Εἰ δὲ ὁμοφρονέεις 
κόφρονος ' γένοιο πρὸς τὸ δηλῶσαι τὰ 
ν πολεμίων. δοκεῖ δὲ βουκολικὸν εἶναι 
ς νεωτέροις τὸ πρὸς κριὸν διαλέγεσθαι. 
μονίως δὲ ὑπὸ 'Ομήρου πρώτου κατώρ- 
γι τὸ αὐτοῖς τοῖς ζώοις ὡς φρονοῦσι 
λέγεσθαι, ὡς Ἕκτωρ, Ξάνθέ τε καὶ 
Πόδαργε (1|. θ΄. 18ς.). ὦ. Φω- 

463. πρῶθ᾽ ὑπὸ βαρνειοῦ. 464. πίονα] πίονι Η. πώνι Υ͂. 
10. νεῦσα ξεκάστῳ. 

νήεις, λαλῆσαι δυνάμενος" ποτιφωνήεις, 
ὁμόφωνος. δ τ!]ρ. οα. δῖ. 464. Τα- 
ναύποδα) Τὰ τεταμένοις (Ὁ. τεταγμ.) 
τοῖς ποσὶ βαδίζοντα, ἢ τανύποδα (Ὑ υἱρ, 
ἢ ἰσχνόποδα, ἢ τετανόποδα). τανὰὸν 
(Βατγη. θη}. ταναὸν) γὰρ τὸ ἐπιμηκές. 
ἢ τουναντίον νεύοντα τοὺς πόδας κατὰ 
τὸν ἑλιγμὸν τῆς πορείας, οὐκ εἰλοῦντα ὡς 

οἱ βόες. Ὡ. Ψ]ρ. ᾿Ισχνόποδα, τεταμ- 
μένους τοὺς πόδας ἔχοντα. Δημῷ δὲ, τῷ 

λίπει, δημὸς γὰρ τὸ λῖπος (519) λέγεται. 

Β. ὦ. 468. Οὐκ εἴων] Κλαίειν. 

βου. ὁμόφωνος οἵ τοῖον δὰ σοτιφωνήεις νἱ. 5600]. νὰϊσ. ΒΌΤΤΜ. 

ΜΟΙ, 1. 5.Α 
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κλαίειν: ἀλλ᾽ ἐκέλευσω θοῶς καλλίτριχω μήλα 
πόλλ᾽ ἐν νηὶ βωλόντας ἐπιπλέϊν ὡλμυρὸν ὕδωρ. 
οἱ δ᾽ αἷψ᾽ εἴσβαωινον, καὶ ἐπὶ κλήϊσι κάθιζον' 
ε ἧς δ᾽ ἑζόμενοι πολιὴν ὥλω τύπτον ἐρετμοῖς. 

ἀλλ᾽ ὅτε τόσσον ὠπῆν, ὅσσον τε γὙέγωνε βοήσας, 
καὶ τότ᾽ ἐγὼ Κύκλωπω προσηύδων κερτομίοισι" 

Κύκλωψ, οὐκ ὥρ᾽ ἔμελλες ἀνώλκιδος ἀνδρὸς ὁ ἑτωίρους 

ἔδμεναι ε εν σπήϊ γλωφυρῷ κρατερήφι βίηφι" 

καὶ λίην σέ γε μέλλε κιχήσεσθωι κακὰ ἔργω, : 

σχέτλι" ἐπεὶ ξείνους οὐχ, ὥζεο σῶ ενὶ οἴκῳ 

ἐσθέμεναι" τῷ σε Ζεὺς τίσωτο καὶ θεοὶ ἄλλοι. ' 
Ἃς ἐφάμην" ὁ δ᾽ ἔπειτω χολώσατο κηρόθι μῶλλον" 

ἧκε δ᾽ ἀποῤῥήξας κορυφὴν ὄρεος μεγώλοιο᾽ 

καδδ᾽ ἔβαλε προπάροιθε, γεῶς κυανοπρώροιο, 
τυτθὸν ἐδεύησεν δ᾽ οἰήϊον ὥκρον ἱκέσθαι. 

ἐκλύσθη δὲ θάλασσα κωτερχομνένης ὑπὸ πέτρης" Ἵ 

τὴν δ᾽ αἶψ ἡπειρόνδε πωλιῤῥόθιον φέρε κύμα, 
πλημμυρὶς ἐκ πόντοιο, θέμωσε δὲ χέρσον ἱκέσθαι. ἱ 

αὐτὰρ ἐγὼ χείρεσσι λαβὼν περιμήκεω κοντὸν 

477. σέ γε μέλ. λε) σέγ᾽ ἔμελλε Η. Υ. 
482. 539. νεὼς] νεὸς ἃ Π1. ῬΓ. Θὕ 510 κ. 5; Η; 
Ηΐτηο γρϑύϑα ἀπο 15 ᾿ποϊ παῖ ὙΥ. 

ὑπέρβατον. Ῥα]. ᾿Ανένευον δὲ, ἀντὶ τοῦ, 
οὐ παρεχώρουν κλαίειν, ἀνωνεύων αὐτοὺς 

διὰ τῶν ὀφρύων μὴ κλαίειν. Ῥα]. Ω. 
4060. ᾿Δλλ᾽ ἐκέλευσα] Καὶ τοῦτο διὰ 
νεύματος. συνεκδοχὴ γὰρ (50Γ. δὲ) ὁ 

, Ν , Ν 7 5 Ἀ τρόπος. οὐ γὰρ μόνα τὰ πρόβατα ἀλλὰ 
Ν ᾿ Ξ »»44 2 ΄, ."»" 8 

καὶ τὰς αἶγας ἐνθέσθαι κελεύει. ἀφ 

ἑνὸς οὖν τὸ ὅλον. Β. 9. 473. Ὅσσον 
τ. γ. βυήσας] Ὅσον ἐξακούηται φωνὴ 
ἀνδρός. Πότερον τὸ, ἀπῆν, αὐτὸς μόνος, 
ἢ σὺν τοῖς ἑταίροις; Ῥα]. 481. Ἧκε 
δ᾽ ἀποῤῥήξας] Ἐμφαντικῶς ἄγαν. ἅμα 

μὲν οὐχ ὁρᾷ ἀνελέσθαι ἐπιτήδειον λίθον, 
Γ Ν Ἁ Ἁ Ν 5 Ν « ᾿ ἅμα δὲ καὶ διὰ τὴν ὀργὴν ὅπερ ὃ καιρὸς 
παραδέδωκεν ἔῤῥιψεν. ὦ. 483. Τυτθὸν 
εἴς. Νιά. σ4ο. Οὐήϊον] Πηδάλιον, 
παρὰ τὸ οἰακίζειν ὅ ἐστι κατιθύνειν. 

ΟΔΥΣΣΕΙ͂ΑΣ Ι. 469ο----487. 18. 

»Ὶ 

10. βέργα.. 478. βοίκῳ, 
482. τυτθὸν] τυτθὸν, Η 

484. ἐκλύσθη] ἐκλείσθη ἩΊ. 

νυ]ρ. Β. ,Οὐήϊον ἤτοι τὸ ἄκρον τὸ 
πηδαλίου, οἰήϊον δὲ λέγεται ἐκ τοῦ ὁ 
καὶ κομίζειν τὴν ναῦν. ὦ. 484. Ἐκ 
λύσθη) ᾿Εκυματίσθη. Β. ᾿Ἐκλυδωνίσθη 
 Αρν 485. Τὴν δ᾽ αἷψ᾽ Τὴν δ᾽ ἄψ' 
οὕτως. Ηαγ]. 486. Θέμωσε δὲ χέρι 
ἱκέσθαι] Οἱ (816) ᾿Αριστάρχου, θέμω 
σεν, Ὃ μὲν ᾿Αρίσταρχος ἀποδέ 

οὕτως, ἤγγισε δὲ τῇ χέρσῳ" Καλλίστρα, 

τος δὲ ἀντὶ τοῦ, ἐποίησε, παρὰ τὸ 8 

λλλως. ᾿Ἠνάγκασεν, ἐ ἐβιά, 

ἀπὸ τῆς Θέμιδος ἡ μεταφορὰ τῇ 
κατανωγκαϊζούσης τῷδε τάδε ποιεῖν. 
Τὸ θέμωσεν οὐ μόνον. ἀντὶ τοῦ ἠνάγκασε 
ὡς ἐῤῥήθη, ἀλλὰ καὶ ἀντὶ τοῦ, ἐποίησε, 

κατὰ τοὺς παλαιοὺς, παρὰ τὸ θεῖνα, 
τουτέστι ποιῆσαι. Β. ᾿Ἐγγίσωαι; ἐποῖν 

Ἐαῤωγώγως. 

σατο. 



ΖΒ. 1Χ. ΟΔΥΣΣΕΙΑΣ 1. 488--τιςοῦ. 9603 
“ἡ ΄ ς ͵7 Ὁ “4 3 ᾽ ΄ ᾿ς ὥσῶ παρέξ' εἐτώροισι δ ἐστοτρυνώς ἐκελευσῶ 
3 7 “ Α. ΑΙ ἮΨΡΕ ῊΣ 7 Γ᾿, | ἐμβωλέειν κώπης, ν ὑπ εκ κωκοτήτω φύγοιμεν, 

ὑν" ( ἐν ΄ " ᾿Χρατὶ κατανεύων" οἱ δὲ προπεσόντες ἔρεσσον. 490 ' 9 ὦ Ν «“ ᾿ 3 "“" “ἀλλ ὅτε δὴ δὶς τόσσον ἅλα πρήσσοντες ἀπήμεν, 
Ὶ Ν 7 4 ᾽ ΓΑ “ὗ “καὶ τότε δὴ Κύκλωπα προσηύδων' ἀμφὶ δ᾽ ἑταῖροι 

7 βοὰν 4 ἢ "7 77, Μειλιχίοις ἐπέεσσιν ἐρήτυον ἄλλοθεν ἄλλος" ] ΄ 2 " θέ, ᾽ θ ΄ ᾽, "' δι Σχέτλιε, τίπτ᾽ εθέλεις ερε ιζέμεν ὠγρίον ὠνόρω ; 
δ - “ ΄ Ν ΄ ΕἾ “ ὃς καὶ γὺν πόντονδε βωλὼν βέλος ἤγαγε νηῶ 495 

᾿ με Ψ» Ν ὯΝ ᾿ »κ Ὅ, ἃ Ὰ αὐτις ἐς ἤπειρον, καὶ δὴ φάμεν αὐτόθ᾽ ὀλέσθαι. 
Ϊ 5» ᾿ ΄ δὰ 2 7, 3 εἰ δὲ φθεγξαμένου τευ, ἢ αὐδήσαντος, ὥκουσε, 

7 3227 ἤ ς »᾿ ε » ῬῈ "»“ο. σὺν κεν ὥρωζ᾿ ἡμέων κεφαλὰς, καὶ νήϊω δοῦρα, 
5 Φ ΄ ΗΝ «“ μαρμάρῳ ὀκρυόεντι βαλών" τόσσον γὰρ ἴησιν. 

Ἂ Ἐπὰν ΠΑΝ, ΤΩΡ - "ΓΝ ΄ 6 Ν Ὡς φάσαν: ἀλλ᾽ οὐ πεῖθον ἐμὸν μεγωλητορῶ ὕυμμον, τοο 
ΚΞ 57 "ς ΄ τὰ »“» ῳλλώ μὲν ὄν ψοῤῥον προσεφήν κεκοτηότι θυμῶ" 

Ϊ ͵7 3, ΨψΨ »“ὝὟ 5 ΄ Κύκλωψ,, αἴ κέν τίς σε καταθνητῶν ἀνβρώπων 
: “ 5» ΕΙ Ν ᾿φθωλμοῦ εἰρήτωι ὡεικελίην ἀλαωτὺν, 

Ψ ΟῚ »"ὝΝ Ε -“" ῥάσβθωι,, Οδυσσηω πτολιπόρθιον ἐξωλαῶσαι, 
“Δ ΄ 5 Ε 9 ὃ "ὸν Λαέρτεω, ᾿Ιθάκη ἔνι οἰκί ἐχοντῶ. ξος 

ὰ 3 7 Σ ς ἿΝ 3 3 ΄ ᾽ 7 ΄ Ε' Ὡς ἐφάμην" ὁ δέ μ᾽ οἰμώξας ἠμείβετο μύθω 

480. κώπῃς) κώπησιν Η. κώπῃησιν ἡ, 401. ἀπῆμεν] ἀπῆ,μεν Η. 492. τό- 
Ἑ δὴ} τότ᾽ ἐγώ 7, 4003. βεπέεσσιν. 4009. ὀκρυόεντι] ὀκριόεντι Η, 7. Οὐκ ὉΙΙ͂ΟΥ οϑὲ βου ρίυγα. ΜΙ5, ΗΘβγοὶη, Μαρμάρῳ κριόεντι, ραγίΙη) τοοῖθ. ΡΟ 5. 
ἼΟ2. αἴ κέν τίς σε καταθνητῶν] εἰ καί τις σε καταχθονίων οἷΐαϊ 50} ]. ΒΡ ΓΆ 
αὶ τοῦ. Ἡ. 503. ἀξβεικελίην. 504. πτολιπόρθιον] πτολίπορθον, 56 ἃ 
υἰραίϊιη) 5.30 Η. . 505. Δαβέρτεω. βοϊκία. 506. ἠμείβετο] ἀμεί- 

Υ. 

ἂν τῇ γῇ. υϊρ. Οἵ, 5.42. 490. τὸ δεύτερον διεπεραιώθημεν. ἦν δὲ καὶ 
ρυπεσόντες] Σφοδρῶς ἐπιπεσόντες καὶ μεγαλόφωνος Ὀδυσσεὺς, ὡς καὶ ἐν Ἰλιά- 

ἥμενοι, Ἅπ]ρ. Πρήσσοντες ἔρεσσον] δὶ (γ΄. 221.), ᾿Αλλ᾽ ὅτε δ᾽ ὅπα τὴν με- 
ἀριανὸς, πλήσσοντε. 8:6. Μρήϊοὶ. γάλην. ἄμεινον δὲ εἰπεῖν ὡς τὸ μὲν 
Ὁ αυϊάδηη βἷηθ 58ἰ9]ὰ οοάϊοί5. 401. πρῶτον ἀπὸ τοῦ σπηλαίου ἤκουσεν αὐτοῦ, 
ρβήσσοντες ἀπῆϊμεν) [ἢ ᾿]ΔΓΡ᾽, ἹΡιανὸς, τὸ δὲ δεύτερον ἀπὸ τῆς θαλάσσης καὶ τοῦ 
σσοντες. ΡΟΗ 5. οχ Ηλι], ΑΠῚ- αἰγιαλοῦ. ῷ. Πῶς οὖν ἀκούει ; προεί- 

[ΕΝ, ἀφειστήκειμεν. νυ]ρ. Πῶς δὲ ρηκε γὰρ, ᾿Αλλ᾽ ὅτε τόσσον ἀπὴν ὅσσον 
υσεν ἔτι Πολύφημος διπλάσιον αὐτοῦ τις γέγωνε βοήσας, ἤτοι μεγαλόφωνος ὁ 

ἄντος; καὶ φαμὲν ὅτι οὐκ ἦν ἴσως Ὀδυσσεύς. ἢ δὶς ἐπὶ τὸ αὐϊτὸ μέρος ἀπέσ- 
λὺ τὸ διάστημα. ἔτι δὲ καὶ γέγωνε χομεν πάλιν. οὕτως γὰρ ἢ ναῦς ἠνέχθη. 
σας. δυνατὸν οὖν ἐπιτείνοντα τὴν α]ρ. 405. Βέλος] Βλῆμα. νῦν γὰρ 
ὴν ἀκουσθῆναι. ἢ τάχα οὐ τὴν διπλα-ὀ τὸν βληθέντα λίθον λέγε:. ρ. 408. 
ονα ὁδὸν σημαίνει, ἀλλ᾽ ὅτι (δοΓ. ὅτε) Σὺν κεν ἄραξ᾽ 1π Ρα]. Γρ. ἄραξ (5ϊς). 

ΟΝ ἥν. 
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᾽ ΓΣ 7] 7 4 Α Σ 7 

ὦ πόποι, ἦ μάλα δή με πωλαίφατα θέσφαθ᾽ ἱκάνει. 
5 μ ’ αι. 3, δ“: ΄ 

ἔσκε τις ἐνθάδε μάντις ἀνὴρ ἡὔς τε μέγας τε, 
7 ᾽ 7 ἮΝ ν »  Ά 

Τήλεμος Εὐρυμίδης, ὃς μαντοσύνη ἐκέκωστο, 
7 4“ 

καὶ μαντευόμενος κωτεγήρω Κυκλώπεσσιν" 
ς- 3 ἥ 7 5 

ὅς μοι ἔφη τάδε πάντα, τελευτήσεσθωι ὀπίσσω, 
»΄αΨ“"Ὁ΄ ΕῚ - ΄» ς ᾿ ᾽ ἫΟὃιν 

χείρων εζ Οδυσηος ἁμαρτήσεσθαι ὁπωπής. 
» 5 αὐ » ΄ Ν ᾽ " 

ἀλλ᾽ αἰεί τινω φῶτω μέγαν καὶ κωλὸν ἐδέγ μην 
με ΟΣ 7 ὰ 3 ᾽»»Ἅ 3 Ψ 

ἐνθάδ ἐλεύσεσθαι, μεγώλην ἐπιειμενον ουλκην" 
“"Ἥ ᾿ Ε ΞΝ Βιω 3 μεν "7 

γῦν δὲ μ᾽, ἐὼν ὀλίγος τε, καὶ οὐτιδανὸς, καὶ ἄκικυς, 
3 ἌΛ .5 7 ον 7 Υ. 7 "7 

ὀφθαλμοῦ ὡλώώσῶς, ἐπεὶ μ᾿ ἐδαμάσσωο οἴνω. 
5 5. Ὁ» Ὁ »Ἕ {ἢ Ἂς ᾿ 

ῳλλ γε δεὺρ , Ὀδυσεῦ, ἵνω τοι πὰρ ξείνιου θείω, 
δ᾽ 05 ἣν. ἡ 

πομπήν τ ὀτρύνω δόμενωι κλυτὸν ᾿Εννοσίγωιον" 
»" ψ᾿ Ε Ν .-“ 9 Χ οὐ ΣΑ, 7 Ϊ᾿᾽ 

του γὼρ ἐγώ παῖς εἰμί, ποωτήρ δ εμὸς εὐχετῶι εἰνω!" 
᾽ν Ἂς Ὑ ΕΓ 95 5Ὶ72 ᾽ 57 ΓΤ "7 

αὐτὸς ὃ , ἅν ἈΚ εθέλησ᾽, ἰήσετωι, οὐδέ τις ἄλλος, 
327 "»" 7 3, »»ν Γ] Υ, 

οὔτε θεῶν μωκώρων, οὔτε θνητῶν ἀνθρώπων. 
« 5} ΓῚ Ἶ νὰ ΝἧΝ 3 ΄ ᾿ Ὑ) ᾿ ν ᾿ 

Ὡς ἔφατ᾽" αὐτὰρ ἐγώ μιν ἀμειβόμενος προσέειπον 
ἿΝ ἊΝ Ν » ,ν ἡ 

ωἱ γὰρ δὴ ψυχῆς τε καὶ ωἰῶνός σε δυναίμην 
“ 7 ΧΑ 7 7 “. 7 

εὐνιν ποιησως πέμψαι δόμον Αἴδὸος εἴσω, 
ἃ 3 5 ὅ, Ἢ Κ' ψν»- Ὁ», 9 

ὡς οὐκ ὀφθαλμόν Ὑ ἰἤσετωι οὐδ᾽ ᾿Ενοσίχθων. 
ὰ 3 7 ς ϑυ, 4 7 "7 

Ὡς ἐφάμην" ὁ δ᾽ ἔπειτα “Ποσειδάωνι ἄνωκτι 
32) ἜΤ  γ8. 4 Ε 3 ἣν 3 ἐς 

εὔχετο, χεῖρ ὀρέγων εἰς οὐρῶνον ὠὡστέρόεντο" 

514. ἐπιβειμένον. 

μάσσαο] ἐδαμάδατο οἴ ϑυργα, σσαο Η. ἐδαμάσσατο ὙΥ. 
522. προσέβειπον. κ᾿ ἐθέλῃσ᾽  αἴκε θέλησ᾽ Ἡ. 

526. βάνακτι. 

Νίαῖῃ ἴῃ ἴθχίι δηΐθα νἹ ἀθίμγ {1586 
ἂρ ἄξ. ποϑ. Ἔσκε τις ἐνθάδε μάντις] 

Ἔκ τούτου νοητέον ὅτι δεισιδαίμονες οἱ 

Κύκλωπες, ὅτι ὑπήκουον βουλήμασι θεῶν, 

καὶ οὐκ ἀπέκτεινον τοὺς προλέγοντας αὖ- 

τοῖς τινα παρὰ θεῶν ἐσόμενα. ὦ. 516. 
᾿Αλάωσεν] Οοα. Ηδη]. ῥτοὸ ᾿πίρυρτο- 
ταῦϊϊοηα Δα], ἐτύφλωσας, ἐματαίω- 

σας. ἴῃ Μιΐρ. δα. ἃηΐ. {{πΠΉ|6ῃὴ δϑί 

ΔΛΑΩΣΑΣ. ἐτύφλωσας. 525. Οὐκ 

ὀφθαλμόν γ᾽ ἰήσεται)] Μὴ βουλόμενος, 

οὐ γὰρ δυνάμενος. οὐκ ἐβούλετο δὲ Πο- 
σειδὼν τὸν ἴδιον υἱν θεραπεῦσαι, δίκαιον 

ΟΔΥΣΣΕΙΑΣ 1. 507-527. 

ὡς 
516. ἀλάωσας] ἀλάωσεν Ἡ. ἀλάωσεν ἵν. 

18. ΙΧ. 

510. 

5158 

5295 

18. ἔδα- 
10. βοίῳ. 520. αἱ 

523. τε] γε Η. 

ἡγούμενος τιμωρεῖσθαι αὐτὸν τῆς πὸ - 
, ε Ν - ΕΣ ᾿ ᾿ ᾿ 

ρίας. ὃ δὲ νοῦς, οὐδὲ Ποσειδὼν ἰάσ 
ταί σε κακὸν ἐόντα. ΒΞ. ΟΘ. 
Ὀδυσσεὺς οὕτως ἀνοήτως εἰς τὸν ΠΟ’ 

σειδῶνα ὠλιγώρησεν εἰπὼν, ὡς οὐκ ἐφ: 

θαλμόν γ᾽ Ἰήσεται οὐδ᾽ ᾿Ενοσίχθων ; ᾿Άν' 
τισθένης μέν φησι διὰ τὸ εἰδέναι ὅτι, οὖν 
Ψ 3 Ν ε ᾿ 3 5, ἃ )ὴ ἡ ἦν ἰατρὸς ὃ Ποσειδὼν ἀλλ᾽ ὃ Απόλλων 
᾿Αριστοτέλης δὲ οὐχ ὅτι οὐ δυνήσετα 
ἀλλ᾽ ὅτι οὐ βουληθήσεται διὰ τὴν πονη' 
ρίαν τοῦ Κύκλωπος. ὦ. Διὰ τὴν τύ' 
φλωσιν, ἀλλ᾽ οὐ διὰ τὰς φωνὰς ταύτα 
ὠργίσθη ὁ Ποσειδών. τούτων γὰρ ὁ γοῦς 



Ι 118. 1Χ. ΟΔΥΣΣΕΙ͂ΑΣ 1. ς28----ς .2, 8605 

“Κλῦθι, Ποσείδωον, γαιήοχε, κυωνοχαίτα᾽ 
» Ν ᾽ Ν ἌΝ γὦ 27 ᾿ εἰ ἐτεόν γε σὺς εἰμὶ, πῶτήῆρ δ ἐμὸς εὐχεαι εἰνωι, 

Ι Ἄ “Ὁ , Ὕ ΄ ᾿ δὲς μῆ Οδυσσήα πτολιπόρθιον οἰκαδ ἱκέσθαι, 
Ι «“ Ζ΄ . »} ᾽ "7 υἱὸν Λαερτεω, Ιθάκη ἔνι οἰκί ἐχοντῶω. 

3 5 ἃ ἍὍ» 15 ἣν ᾿ς Ὧ. “4 ὃ“ δι δον ἐν ὥλλ εἰ οἱ μοιρ εστὶ φίλους τ ἰδέειν, καὶ ἱκέσθα;, 
οἰκον εὐκτίμενον, καὶ ἑὴν ἐς πατρίδα γώιωιν, 

΄ 3, » ΄ "7 ε ὀψὲ κακῶς ἔλθοι, ὀλέσας ἄπο πάντας ετωίρους, 
ἦ Βα... 5 “ἢ 2 3 ᾿ γηὸς ἐπ᾿ ὠλλοτρίης, εὕροι δ᾽ ἐν πήματα οἴκω. 
«ὰ » ι 9 » Υ » 4 Ἅ ) Ὡς εφατ εὐχόμενος" τοῦ δ᾽ ἔκλυε Κυαωνοχωίτης. 

πο - ΠΕ. »“ Ἂς 2 ἊΜ» 8. ὠὐυτῶρ ΟὟ ἐξαῦτις σοόλυ μείζονα λώώῶν φὠείρας 
; Φ' ᾽ ͵ ῳ ΄ Ὧ ἡ 0 » κ᾿ ἐπιδινήσας" ἐπέρεισε δὲ ἵν ἀπέλεθρον. 

᾿ 3 ὦ Ζ Χ ΄ κάδδ ἔβαλεν μετόπισθε νεὼς κυανοπρώροιο, 
Ν 3 7 ᾽ 5. 76. 527 ς ΄ τυτθὸν ἐδεύησεν δ' οἰήίον ὠκρον ἱκέσθαι. 

; 9 7 Ν 7 ΄ δ “ ἐκλύσβθη δὲ θάλασσα κατερχομενης ὑπὸ πετρής" 
᾿ Ἂ, ,, »3 »“" ΄ Ἀ γ΄. ε .΄ τὴν δὲ πρόσω φέρε κῦμα, θέμωσε δὲ χέρσον ἱκέσθαι. 

3 5. ὦ Ν τ » ᾽ 3 3 
᾿ὧλλ᾽ ὁτε δὴ τήν γῆσον ἀφικόμεβ » ἔνθα σερ ἄλλωι 

Ὁ» τ, ΄ » ΕῚ “8 "οὃ γηες εὕσσελμοι μένον ἀθρόωι, ἀμφὶ ὃ εταῖροι 
- 5 « ΄ ΄ ᾽ 

εἰατ᾽ ὀδυρόμενοι, ἡμέως ποτιδέγμενοι αἰεί: 
-»ν Ἃ ᾽ δι 9» , , » 7 

γήω μὲν ἔνθ᾽ ἐλθόντες εκελσωώμεν εν ψαμάβοισιν, 
, 9 λ ᾽ Ὁ» » « »"" , ἐκ δὲ καὶ αὐτοὶ βημεν επὶ ῥηγμῖνι θαλάσσης. 

» ᾿ 7 "Ὁ" 3 Ν ε μῆλα δὲ Κύκλωπος γλαφυρης ἐκ νηὸς ἑλόντες 
] ᾽ ᾽ « 7 ᾽ Ε ᾿δασσώμεθ᾽, ὡς μήτις μοι ἀτεμβόμενος κίοι ἴσής. 
] Ν βιυ . υΝ,ἦ ε δ. 

᾿ἀρνειὸν δ᾽ ἐμοὶ οἴῳ εὐκνήμιδες ἑταῖροι, 
͵ », 3, ε" μήλων δαιομένων, δόσων ἔζξοχω" τὸν δ᾽ ἐπὶ θμὴ 

“. ᾷ »" ΕῚ 7 ᾿ Ζηνὶ κελωινεφεῖ Κρονίδη, ὃς πᾶσιν ἀνάσσει, 

539 

535 

540 

545 

559 

520. σὸς εἰμὴ] σός εἰμι ὙΥ. 10. εὔχεα,7 εὔχεο Ψ, 
᾿ βοίκαδ᾽. 531. οἵη Η. Τ]ποίη5 ᾿ποϊ αὶ ὟΥ. 
᾿ 542. ῥοι. τε Γιδεῖν. 
ἑβήν. 535. ῥοίκῳ. 

᾿γρ. μετόπισθε Η. 
γειόν. 

530. πτολίπορθον 
10. Λαβέρτεω. βοικί. 

533. ἑὴν] ἣν πιιης, 566 ε ϑγαβϑιιιη Η. 10. βοῖκον. 
548. Εν, 530. μετόπισθε] προπάροιθε οἱ ΒῈΡΤΆ 

542. ΟὈΘ]Ιδοὺ ποία Υ. 540. Είσης. 5. 50. ἔαρ- 
552. ξανάσσει. 

ἈΝ Α Ἀ » οὐδὲ ὁ Ποσειδὼν ἰάσεται κακὸν ὄντα. 
ιυρ. 533. ς πατρίδα γαῖαν] Πα- 

τοῦ προτέρου (483.}) ἀθετεῖται. πῶς 
γὰρ ἂν ἔμπαλιν ἡ ναῦς ἠνέχθη ; νυ. 
Ω. Ηδη]. τρίδα, τὴν πατρικήν. οὐ γὰρ οἶδεν ὁ 

Ὅμηρος τὸ τῆς πατρίδος ὄνομα ἁπλοῦν, 
ἀλλὰ κτητικόν. Β. 548. Περιδινήσας 
(δἰ δά. δῖ. ποὴ ᾿Επιδινήσας)} Πε- 
ριστρέψας. δ α]ρ. 540. Τυτϑόν) Ἐπὶ 

542. Θέμωσε ᾿Απὸ τοῦ 
θεσμὸς, ὁ νόμος καὶ ἡ ἀνάγκη. Β. (ἢ 
486. ξς50ο. ᾿Αρνειὸν δ᾽ ἐμοί] Ἴσως τὸν 
σώσαντα ἑαντὸν ἔλαβε καὶ πάλαι ἐξαί- 
βετον αἶγα εἰς τὴν ἄγραν ἐν τῇ νήσῳ. Ο. 
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ῥέξας, μηρῖ ἔκηον" ὁ δ᾽ οὐκ ἐμπάζετο ἱρῶν, 

ὠλλ᾽ ἄρα μερμήριξεν ὅ ὅπως ἀπολοίατο πᾶσαι 

γηες εὔσσελμοι, καὶ. ἐμοὶ ἐρίηρες, ἑταῖροι. 565 

ὡς τότε μὲν πρόπαν ἢ ἥμαρ, ἐς ἠέλιον καταθύντα, 
ἥμεθα δαινύμενοι κρέω τ᾽ ἄσπετα καὶ μέθυ ἡδύ. 

ἥμος δ᾽ ἠέλιος κατέδυ, καὶ ἐπὶ κνέφας ἤλβε. 

καὶ τότ᾽ ἐκοιμήθημεν ε επὶ ῥηγ μέν! θωλάσσης. 

ἦμος, δ᾽ ἠριγένεια φανη. ῥοδοδώκτυλος ἡ ως, κόο 

δὴ τότ᾽ ἐγὼν ἑτάροισιν ἐποτρύνων ἐκέλευσω 

αὐτούς τ᾽ ἀμβαίνειν, ἀνά τε πρυμνήσια λῦσαι" 
οἱ δ᾽ αἶψ εἴσβαινον, καὶ ἐπὶ κλήϊσι κάθιζον' 
ἑξῆς δ᾽ ἐζόμενοι πολιῆν ἅλω τύπτον ἐρετμοῖς. 

Ἔθεν δὲ προτέρω πλέομεν, ὠκαχήμενοι ἥτορ, δός 

ὥσμενοι ἐκ θανάτοιο, φίλους ὀλέσαντες ἑταίρους. ' 

5523. ἔκῃον᾽" ὁ δ᾽} ἔκ ον δ, Ῥοϑβῖ δὸ δάάίταμι ἄρ' 1. δηΓἊαιᾶ Η. Ιερὶ 

Ἰρτταῦ γο αὶ διθἀαΐογ, μηρί ἔκη, ὁ δ᾽ ἄρ᾽ οὐκ ἐ. ἱ. ῬΟΉΒ. ἔκαιον ὟΥ͂, 
554. ἄρα] ὅ 6γε ΗΥ. 10. μερμήριζεν οὗ ζ ἴὴ ξ γηυπίδίιη Η. μερμήτ 

ριξενῦ. "547. δηδύ. 5.50. καὶ τότ᾽ ἡἠδδμι δον δὴ τότε κοιμήθη- β 

μεν, Θἵ 5ῖ. κ΄. 186. Η. Ὑ. Ξ61. ἐποτρύνων] ἐποτρύνας ΗΙ. ἐποτρύνας Ψ. ὙΥ.. 

554. ᾿Αλλ᾽ ὅγε μερμ.} Γρ. ἀλλ᾽ ἄρα. κείμεναι, οὐκέτι διασαφεῖ. Πληϑυντς 
Ηα:]. κ64. Ἑξῆς δ᾽ ἑζόμενοι (1πηπ0ὺ κοῖς δὲ ῥήμασι κέχρηται διὰ τὴν τῶν 
δ κ΄. 1.}] Διὸ ([( διατί) τοὺς τόπους ἑταίρων συμπαρουσίαν. ὦ. πόξ. ἜἜν-, 
ὡπλῶς λέγει, Κυκλώπων δ᾽ ἐς γαῖαν θεν δὲ προτέρω] Περιπλανηθέντος αὐτοῦ 
(το6.), Αἰολίην ῥ᾽ (8ϊς, ῥγοὸ δ᾽) ἐς νῆτ καὶ μὴ εἰδότος ποῦ ἔπεισι, “περίττωσεν ̓  
σον (κ΄. 1.), ποῦ δέ εἰσιν αὗται ἢ ποῦ (80. περιττὸν) τὸ προτέρω. Ὡ. ἡ 

᾿ 
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7 Ὑπόθεσις. Τὰ περὶ τὸν Αἴολον ἀπ- 
Ὁ 7 δὶ ἀγγέλλει, τὸν τῶν ἀνέμων φύλακα, ὡς 

Ε] ,ς . ΕΣ ΝΥ Δ κι, ἔδωκεν ᾿Οδυσσεῖ ἐν ἀσκῷ ἀνέμους. λύ- 
Ν " ͵7 σαντες δὲ οἱ ἑταῖροι κοιμωμένου Οδυσ- 

͵ὔ ε - Ἀ Ψ» Ν ε 'σέως ὑπονοστοῦσι πρὸς Αἴολον. καὶ ὡς 
Ἵ“ἶἤ σ“ εἰς Λαιστρυγονίαν ἀφίκοντο, ἔνθα ἕνδεκα 

- ᾿) ͵ὔ ᾿ ν Φ Μ θ Ἀ αὺς ἀπώλεσε. καὶ ὅσα ἔπαθε παρὰ 

λλους ἀνέμους ἐγκαθείρξας ἀσκῷ. λυ- 
θέντος δὲ καὶ τοῦ ἀσκοῦ ὑπὸ τῶν ἑταί- 

᾿ 5 ͵ὔ -“ Ἁ τλεων εἰς Λαιστρυγόνας ἀφικνεῖται, καὶ 
σ Ὁ "ν ͵7 - ᾿ἃς ἕνδεκα τῶν νεῶν ἀπολέσας ἐνταῦθα, 

ᾧ εἰς Αἰαίαν τὴν νῆσον παραγίνεται. 
Ν Ε , Ν δὰ Υ “ σὺν Εὐρυλόχῳ τοὺς ἡμίσεας τῶν 

ἄκων διὰ τοῦ φαρμάκου οὗ εἰλήφθη 
ἀρὰ Ἕρμοῦ. τὴν δὲ ἀρχαίαν φύσιν τῶν 

. ᾿ ᾿ ᾿ , ταίρων λαβόντων ἐνιαυτὸν παραμείνας 
ἀρὰ τῇ Κίρκῃ ἀποπεμφθῆναι δεηθεὶς 

ΤΗΣ 

ΟΜΗΡΟΥ͂ ΟΔΥΣΣΕΙΑΣ Κ. 

----- --«ἂ»..Ἡ. 

Κάππ᾽ ἔχει ΓΝ Λαιστρυγόνος, ἔργα τε Κίρκης. 

᾿ΑΙΟΛΙΗΝ δ᾽ ἐς νῆσον ὠφικόμεβθ᾽- ἔνθα, δ᾽ ἔναιεν 

σ΄ ὔ Ν - ,ὔ εἰς ἄδην πέμπεται περὶ τοῦ νόστου πευ- 
,ὔ Ὥ 

ΕἸ σόμενος Τειρεσίου. , ΟΥ̓, νυϊσ. Ἀφ 
Ὁ" » ΄-Ὁ 

[ων ἡγεται ἐνταῦθα ᾽Οδυσσεὺς πῶς παρεγέ- 
-Ὁ- κ᾿ »“ νετο εἰς Αἰυλίην νῆσον ἐν ἡ κατῴκεί Αἴο-- 

λι Ν » " β ,ὔ δή. ᾿᾿ ΟΥ̓́ “. Ἐ ὃς, καὶ ἀσκῷ βοείῳ δήσας τοὺς ἀνέμους 
7 , , ,Ψ "΄ Χ δέδωκε, μόνον ζέφυρον ἐάσας ἔξω, μετὰ 
Ἁ , ΒΟΥ Ν “ 7 τὸ φιλοξενίσαι αὐτὸν, καὶ ὅπως νομί- 

ε" -“ ΕἸ σαντες οἱ αὐτοῦ ἑταῖροι θησαυρὸν εἶναι 
Ἁ . λύουσι τὸν ἀσκὸν. καὶ πάλιν ἀντιπνευ- 

,ὔ -“ “ σάντων ἀνέμων αὐτοῦ κοιμωμένου μετὰ 
͵7ὔ ε 7, 

7 ἐννέα ἡμέρας καὶ νύκτας πλέοντες εἰς 
» ΄ ΄ ἃ ἈΝ » Αἰολίαν παραγίνονται. οὺς ἰδὼν Αἴολος 

᾽ ᾽ ΄ ᾽ 7 δ. Δ 95 ἊΣ μετ᾽ αἰσχύνης ἀπεδίωξεν εἰπὼν οὐ δίκαιον 
Ύ δ εἶναι, οὺς οἱ θεοὶ μυσάττονται τούτοις 

“ -“" Ν Ν Ἀ -" , βοηθεῖν. διηγεῖται δὲ καὶ περὶ τῆς Κύ- 
σ΄ 

-“ κῆς καὶ ὕπως ἐθηριοποίησε τοὺς αὐτοῦ 
ε ͵7 “ ΟὙΌ... » Ν ᾽ ἑταίρους. ὕστερον αὐτὸς ᾿Οδυσσεὺς παρ 

-“ - “" ᾿ ᾿ Ἑρμοῦ τὸ μῶλυ λαβὼν καὶ ἀπελθὼν 
Ν , » , σ΄ - σε πρὸς Ἱζίρκην οὐ μόνον ὅτι δοῦσα αὐτῷ μα- 

Ν Ν Ν ΄ ΒΒ δ γικὴν τροφὴν καὶ φαγόντα οὐκέτ ἐθηριο- 
Ν ποίησεν, ἀλλὰ καὶ αὐτὸς τὸ ξίφος ἐπὶ 

ΕΒ "») ταύτην ἄρας ἔπεισε ταύτην ἐπιστρέψαι 
-“ ᾿ τοὺς αὐτοῦ ἐρίηρας ἀπὸ χοίρων εἰς ἀνθρώ- 

« 
Υ̓͂ πους, ὅθεν κἀκείνη θαυμάσασα αἶτὲν 

-“ 7 ᾿ ’ καὶ γνοῦσ᾽ ᾽Οδυσσέα εἶναι κατέχει αὐτὸν 
Ν , ν ᾿] δ Ὁ ’ » “ - Καὶ παντας τοὺς αὑὕτου ἑταίρους εν τῳ 

οἴκῳ αὐτῆς τρέφουσα ἐπὶ χρόνον, συγκοι- 
μωμένου αὐτὴ ᾽Οδυσσέως. διηγεῖται δὲ 
καὶ πῶς βουλῇ τῆς Κίρκης ἀπέρχονται 
ὠκεανὸν μαντευσόμενοι περὶ τῆς ἐπανόδου 
αὐτῶν. Ῥᾳ]. τ΄. Αἰολίην δ᾽ ἐς »ῇσον] 
Αἰολίαι νῆσοι πρὸς τῇ Σικελίᾳ ζ΄. Αἰόλη 
ἡ κατὰ τὸν πορθμὸν στρογγύλη, Διδύμη, 
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᾿ ε 7 » “ 

Αἴολος Ἱπποτάδης, φίλος ἀθανάτοισι θεοῖσι, 

Ἱερὰ, ἹἹκεσία, Λιπαρὰ, ᾿Ερικώδης, Φοι- 

νικώδης. Ο. ΟΥ̓ 5610]. 54. δ 8680]. 

Αρο]]οη. 3, 42. Οὐ τὰς Αἰόλου νή- 

σους νῦν λεγομένας ἀλλά" τινα ἄλλην 

ἐκτετοπισμένην νῆσον λέγει. οἱ δὲ λέγον- 

τες (ΡᾺ]. τινὲς δὲ, ΟἸΉΪΒ580. λέγοντες) 

περὶ Σικελίαν καὶ ᾿Ιταλίαν πεπλανῆσθαι 

τὸν ᾽Οδυσσέα Λωτοφάγους μὲν λέγουσι 

τοὺς νῦν ᾿Ακραγαντίνους, οἱ ὃὲ τοὺς Κα- 

μαριναίους (ῃπουβαια ῬΑ]. οὐ] το Ὠ]Ο 

μα αἴι15) Κύκλωπας δὲ τοὺς Λεοντί- 

νους. Νυΐϊρ. (ε4ἃ. τϑοθηΐ.) Ἔ. Ὁ 

Τὰς δὲ Αἰόλου νήσους τήν τε κατὰ τὸν 

πορθμὸν Στρογγύλην καὶ τὰς λοιπὰς ἐξ 

Διδύμην, ἹἹέραν, Ἵκεσίαν, Λιπάραν, ᾽Ἔρι- 

κοῦσσαν, Φοινικοῦσσαν". Τινὲς δὲ ταύ- 

τας τὰς νήσους ἐν τῷ Τυῤῥηνικῷ πελάγει 

κεῖσθαι λέγουσιν.  αἱο. (6α ἃ. τοοθηϊ.) 

2. Αἴολος Ἱπποτάδης] Δευκαλίων ἐφ᾽ οὗ 

ὁ κατακλυσμὸς γέγονε Προμηθέως μὲν ἦν 

υἱὸς, μητρὸς δὲ ὡς πλεῖστοι λέγουσι Κλυ- 

μένης, ὡς δὲ Ἡσίοδος Πρυνείης, ὡς δὲ 

᾿Ακουσίλαος ἫἩσιόνης τῆς Ὠκεανοῦ τοῦ 

Προμηθέως (516). ἔγημε δὲ Πύῤῥαν τὴν 

Ἐπιμηθέως καὶ Πανδώραν τὴν ἀπὸ τοῦ 

πυρὸς δοθεῖσαν “ τῷ Ἔπιμηθεῖ εἰς γυναῖ- 

κα 3, γίνονται δὲ τῷ Δευκαλίωνι θυγατέ- 

ρες μὲν δύο Πρωτογένειω καὶ Μελάνθεια, 

υἱοὶ δὲ ᾿Αμφικτύων καὶ Ἕλλην. οἱ δὲ 

λέγουσιν ὅτι Ἕλλην γόνῳ μὲν ἦν Διὸς 

λόγῳ δὲ Δευκαλίωνος. ἐξ οὗ “Ἑλληνός 

Αὔολος ἄλλος δέ ἐστιν ὃ Ἕλληνος παῖς 

πατὴρ δὲ Κριθέως, ᾿Αθάμαντος, Σισύ- 

φου", ὁ δὲ ππότης υἱὸς Μίμαντος. 

υ Νοη θ6π6 Πῖο ἰηϑογία θυ Δ ΠΓ1 ἢμ866 : 

ἁ Ῥᾳπάοταπι ΕΡἰτηθίθοο ὑχοόγοῖὴ δαρρίίον ἀθαϊς, πο ΨΌ]σαπιι5, βου ρϑὶΐ εκν Ἴν; : 
738. απᾶδ ναγϊαηΐο5 Δα 185 ἸΘΟΓ]Οη65 8|1ὁν]. ΒΌΤΥΜ. 

ε Ψιά. ἔγ. Οὐρῖι. 53. 6 814. ν. σριτοπάτορες οἵ Εΐνηι. Μ. Ρ. 768.1. ΒΌΤΥΜ. 

“ ᾿ ᾿ ἡ. ἈΝ -Ὁ 
τρεῖς γὰρ Αἰόλους φασὶ γεγενῆσθαι, 

“ Ν -ῳὔ; - ,ὔ Ν ᾿ πρῶτον τὸν τοῦ “Ἕλληνος, δεύτερον τὸν ἐξ 
Ἱππότου καὶ Μελανίππης, τρίτον τὸν ἐκ 
Πυσειδῶνος καὶ Αρνης. πρὸς τοῦτον δέ 

φησιν ὃ ̓ Ασκληπιάδης (1η8. τὸν ᾽Οδυσ- 
σέα ἐλθεῖν), τὸν ἐκ Ποσειδῶνος. φυλάσ- 

σει δὲ Ὅμηρος τῷ (510) εἰπεῖν ἐξ “1π- 
πότου. Ὁ. Αἴολοι δύο, οὗτος μὲν Ἵπ- 

πότου τοῦ Μίμαντος, ἕτερος δὲ “Ἕλλην 
(Ἕλληνος οἴη. ΕΓ.) ὃς ἦν Διὸς, οὗ καὶ 
Ἡσίοδος μέμνηται. “ιν. Αἴολος ἴ ὃ 
Ἱππότου ἐν Ῥηγίῳ τῆς ᾿Ιταλίας ὧν μὲν 

΄ 

(ἼΖ. ὧν βασιλεὺς) ἀστρονομικώτατος 
Ν , Ε , “ 5 7 

καὶ πολύπειρος ἐφρόντισε μᾶλλον εἰδέναι 
Ν Ν “Ὁ ν» "9 ΄ὔ -“ παρὰ (1. περὶ) τῶν ἀνέμων χάριν τῶν 

ναυτιλλομένων καὶ προλέγειν, ὡς τυχὸν 
ἐν (ΓΖ. εἰ ἐν) Ταύρῳ ἄστρῳ πλεύσειαν 
μέχρι τοῦδε ζέφυρος αὐτοῖς ἔσεσθαι πλέων 
(ΤΣ. ἔσεται πνέων) ἄνεμος, εἰ ἐν δύσει, 

,7ὔ Ν - -“ , 
κυνὸς τοιόσδε, καὶ ἐν τῇ ἀνατολῇ αὐτοῦ 
“ Ν ͵ « εΙ ’ ΐ 
ετερῦς. καὶ τούτου ἐνεκα ἐμυθεύσαντο 

ὁ μὴκ ΕΥ̓ , ἂν ἂν ε 7ὔ ἊΥ 
αὐὑτον εἰναι δεσπότην ἄνεμῶν. ομοίωὼς δὲ ὶ 

καὶ τὸν ᾿Αμακλείδην καὶ ΤἹΠρωτοκλῇ καὶ 
Πρωκρέοντα (ΓΖ. Πρωτοκρέοντα) ὥς φη- 

4 7 ᾿ 

σιν ᾿Ορφεύς ὅ. οὕτως οὖν ἔφασαν αὐτοὺς 
, “. τς ε να 5» Ὶ 

δεσπότας εἶναι ἀνέμων, ὡς καὶ δέειν ἀσκῷ 
Ν Ν " 7 “Ὄ ὃν ἀν βούλοιντο αὐτῶν, τοὺς δ᾽ ἄλλους ἐᾷν, 

"Ὁ - Ν ΩΣ πνεῖν. οὕτω γοῦν φασι καὶ τὸν Αἰολον 
τοῦτον τοὺς ἄλλους ἀνέμους ἐν τῷ ἀσκ 
καταδήσαντω δοῦναι τῷ ᾿Οδυσσεῖ, ζέφυ- 
ρὸν δὲ μόνον ἐᾶσαι ὡς αὐτῷ χρειωδέστα- 
τὸν καὶ φορόν. ἐγὼ δὲ καὶ τὸν ἀσκὸν 
δέχομαι. φασὶ γὰρ οἱ μηχανικοὶ καὶ τι 
ἀῤῥητουργικὰ γράφοντες, ὡς ἐάν τις δελπ 

ἃ ΘΟΒοΙ πὶ ἃ ̓ αα δὰ μππο νούϑιι ν᾽ δ ρουρογαιη ἀβογιρίαμι δὰ ἡ, σό4. ΒΌΤΤΥΜ, 
Τινὲς δὲ ἀλληγοροῦντες----προστασσόμενοι, α88 

δ 
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118, ξ, 

τοῦ καὶ 
Α 

6, υἱέες] υἷες ἃ τη. ργ. Η. 
ΓΝ ,ὔ Ε Ν ΕῚ 7 “Ἶ Ἀ φῖνα ποιήσῃ ἀσκὸν, ἐκδείρας αὐτὸν καὶ 
Μ ὯΝ" “ ͵7 ΠῚ ΟῚ 7» ἔχὼν παρ᾽ ἑαυτῷ, ποιήσει ὃν ἂν βούλοιτο 

»ν, "ΓΚ ΝΜ ΝΣ ε Μ“ἷ πνεῖν ἄνεμον. καὶ ἴσως καὶ οὗτος ὁ Αἴολος 
ΙΞΞ «ἃ Ν ΄ ΄ Ψ -“ ᾽}] ἢν ὧν καὶ μαγικώτατος. τούτου δὲ τοῦ Αἰό- 

ὰ “ἷ οὐ υἱὸς ᾿Ιόκαστος ὃς τὸ Ῥήγιον ἔκτισεν ἕ; ς ος ἼΥ ς 
͵7 ΒΩ φησι Καλλιμάχος 5, Ῥήγιον ἄστυ λιπὼν » ΤῊΥ 

Ἰοκάστου Αἰολίδαο "ἢ. Ὁ γὰρ ᾿Οδυσ- 
͵ὔ Ιἱτεὺς τοὺς ἐναντίους ἀνέμους ἐγκεκλεισμέ- 

᾿ » , “»»ἦ " Ν ,ὔ οὺς ἐχὼν ἐν τῷ ἀσκῷ μόνῳ δὲ ναυτιλλό- 
Ι 

,ὔ μενος τῷ ζεφύρῳ ἐννέα νυχθήμερα πλεύ- 
τᾶς τῷ δεκάτῳ τὴν αὐτοῦ πατρίδα καὶ 
τυρπολοῖντάς τινας θεασάμιενος κοπιάσας, 
ῃ 3 Ἀ “ὃ - Ν 4 ΕῚ ΄ ᾿ς ἀεὶ τὸν πόδα τῆς νηὸς ἔχων, ἐκαθεύ- 

᾿ ᾿ Ν σεν, οἱ φίλοι δὲ τούτου λύουσι τὸν 
Ἁ ! 7] ἰσκὸν χρυσίον νομίσαντες ἔχειν. ἐκχυ- 

Α Ἀ “᾿ ͵ὔ ἐντων δὲ τῶν ἀνέμων καὶ ἀντιπνόως τα- 
΄ὔ ᾿ ΄, ἄντων τὸ πέλαγος πάλιν εἰς τὴν Αἰ- 

, ὰ ,ὔ "ὕ »" 5 Ὁ λίαν ἀνεπόρευσεν ἄκων τοῖς ἀνέμοις φο- 
, -“ γύμενος. Ῥα]. . Πλωτῇ ἐνὶ νήσῳ Η) σᾷ 

Ν - ἅνιο, (Λ᾽ ]ρ΄. ἐνίοτε) μὲν τὴν ἐμπλεο- 
,ὔ εἰ Α, . νην, οἷον (Ω. οἱ δὲ) τὴν ἐν πλεοιμκένοι ὴ μένοις 

γὴν, νήσους δὲ ἐπιθετικῶς λέγε, τὴν 
ἰολίην). ὁ δὲ ᾿Αρίσταρχος, πλωτῇ, φο- 

ἦ, οἷον περιφερομένῃ ὥστε ποτὲ μὲν 
τοῖς δεξιοῖς μέρεσι, ποτὲ δὲ ἐν τοῖς 

γιστεροῖς ὁρᾶσθαι. οἷον δή τι καὶ περὶ 
ἣν Δῆλον ἱστορεῖ Πίνδαρος (ἔτ. Ῥτο- 
γ.. 2. 80.) λέγων οὕτως, Ἦν γὰρ τὸ 
ἔροιθε φορητὰ κυμάτεσσι Δῆλος παντο- 
ὧν ἀνέμων ῥιπαῖς. Ἔν δὲ ἄλλῳ, 

Ὁσπλεομένῃ ὑπ᾽ ἀνθρώπων, ἢ περιφερο- 
γῇ ὑπὸ τῆς θαλάσσης. ἄμεινον δὲ τὸ 

Ἔ 

ΒΒ τι Ὠ7}ὰ85 τὶ. ΒΕΌΓΤΎΥΜ. 

Οδηΐ : ὁχ δ ΠΙΟΤῸ ἀιιοαοοίηλ᾽ οἷς. 
Ὦ σΟΥΓΟχΙ. 
δὲ μδδο δἔϊατη Ἰδσδηΐαν, ποβοῖο. 
" Ηδγδο ἃ. ΑἸΠδρ. οαρ. ας. 

ΨΟῚΙ,. 1. 
ΒΌΤΤΜ. 

ΟΔΥΣΣΕΙΑΣ Κ. 4---6. 

ὅποις κειμένην γῆσον (Ω, [Ιἴὰ : --τικει-- 
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᾿πλωτῇ ἐνὶ νήσῳ πᾶσαν δέ τέ μὲν πέρι τεῖχος 
'χώλκεον, ἄῤῥηκτον" λισσὴ δ᾽ ἀνοιδέδρομιε πέτρη. 
ἶ δώδεκα παῖδες ἐνὶ μεγάροις γεγάασιν" 5 
ἐξ μὲν θυγατέρες, ἐξ δ᾽ υἱέες ἡβώοντες. 

10. ἡβώοντες ἡβώωντες Η. 

πρότερον. εἰ γὰρ ἐπέπλει τῇ θαλάσσῃ 
οὐκ ἄν οὐδὲ ἐκ δευτέρου αὐτὴν εὗρεν 
Ὀδυσσεύς. ἢ περιῤῥεομένῃ. Ω. δὶς. 
Ἄλλως ἐν πλεομένοις τόποις κειμένῃ, ὅτι 
εἰσὶ νῆσοι πλησίον ἠπείρου κείμεναι, τὸ 
πρὸς τῇ ἠπείρῳ μέρος ἔχουσαι ὑφάλων 
πετρῶν πλῆρες αἵ οὐ δύνανται περιπλέε- 
σθαι. ὁ δὲ ᾿Αρίσταρχος περιφορητῇ" οἱ- 
κειότερον γάρ φησι μὴ ἐῤῥιζῶσθαι τῶν 
ἀνέμων νῆσον. ὦ. 4. Χάλκεον] Ἰσχυ- 
ρόν. ἀπρόσβατον γάρ ἐστι διὰ τὴν περὶ 
αὐτὸ λειότητα. Ψα]ρ. Χάλκεον ἄῤ- 
ἑηκτον] Λείπει τὸ ἐστίν. Πῶς ἄῤῥηκτον ; 
ὅτι πέτρα περιτρέχει τὴν πόλιν περιβολῆς 
τάξιν ἐπέχουσα. Ή. Ο. 5. Τοῦ καὶ 
δώδεκα παῖδες] Καὶ τοῦτο εἰς εὐδαιμονίαν 
ὅταν πάντων ἀπολαΐίωσι τῶν τέκνων. 
εὐδαίμων γὰρ τῷ μὴ ὑπὸ πολλῶν ἐξου- 
σίαν δοῦναι τὰς θυγατέρας. ὃ καὶ περὶ 
τὴν Πριάμου οἴκησιν ἑωρῶμεν. ὑπὸ φι- 
λοτεκνίας γὰρ παρ᾽ ἑαυτῷ ἀνέλαβε τοὺς 
ἄνδρας τῶν θυγατέρων. ῷᾧ. 6. Ἕξ μὲν 
θυγατέρες Αἴολος Τηλεπάτραν τὴν 
Λαιστρυγόνου γήμας ἐγέννησε θυγατέρας 
ἐξ καὶ ταύταις ἴσους υἱούς. εἰσὶ δὲ τοῖς 

μὲν ἀἄῤῥεσιν ὀνόματα ᾿Ιυκάστης, Ξοῦθος, 
Φαλακρὸς, Χρύσιππος,. Φερήμων, ᾿Αν»- 

δροκλῆς, ταῖς δὲ παρθένοις Ἔφη (αγ- 

γ8 14. ΤΡ᾿Π]16), Αἰόλη, Περίβοια, Δία, 
᾿Αρτικρώτεια (80. ᾿Αστυκράτεια), Ἡ- 
φαίστεια. ὁ δὲ Εὐριπίδης ἑτέρως ἱστορεῖ. 

Ω. 'Αλλλως. Τινὲς ἀλληγοροῦντες Αἴο- 
λον μὲν λέγουσι τὸν ἐνιαυτὸν, δώδεκα δὲ 

[ε γιὰ. ἔν. 202. ὁΧχ ᾿οο Τ ζοίζξ Ἰοθο οἱ δὰ Γυοορμν. 45. ΒΌΤΤΜ. 
υκ μἷπιο βου παν ΑἸϊα ὁ ΟΧοοΡΡίδ οἵ Δ0 πος βο!ο]ο Ἰϊθμα βροθοίδηϊ δὰ ἀγρι- 

᾿ Ονναίάιις ἀ Τ)1ϊ5 ϑγηῖ. 5. 46 ΖΕ ῖο : “ Τιορίπνιδ ἴῃ Ογδθοὶβ Θοιη πο Αγ 5, 2Ἐο- πα ἀχογθαλ μα θυΐβθ6 7 οἰορογαηι Γμοϑίγν σἸΟΠΘΏ,, ατιδηὶ αὐϊάδι Ζ7ιοοραίγαηε νὸ- 
Βεσιαῃίαν ποι η8 ἢ]ϊουαν πμἄς εἶς απεὺ- 

ανγα] άιι5. ΒΟ ο] α Ἡοπιουῖοα πιλμι βογὶρία ἀπΐο ΟσΌϊοΣ Βδθηογὶζ, ἀἢ 
ΒΟΌΤΥΜ. 
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ἔνθ᾽ ὅγε θυγατέρας πόρεν υἱάσιν εἶνωι ὠκοίτας. 

οἱ δ᾽ αἰεὶ πωρὰ πωτρὶ φίλῳ καὶ μητέρι κεδνή 

δαίνυνται" παρὰ δέ σφιν ὀνείωτω μυρίω κείται. 

κνισσῆεν δέ τε δῶμω περιστενωχίζετωι αὐλῇ 

ἥματω, νύκτως δ᾽ αὖτε παρ αἰδοίης ὠλόχοισιν 

εὕδουσ᾽, ἔν τε τάπησι καὶ ἐν τρητόις λεχέεσσι. 

καὶ μὲν τῶν ἱκόμεσθα πόλιν καὶ δώματα κωλά. 

μῆνα δὲ πάντω φίλει με, καὶ ἐξζερέεινεν ἕκώστω, ' 

Ἴλιον, ᾿Αργείων τε νέας, καὶ νόστον ᾿Αχωιῶν᾽ 15 

αὐτὼρ ἐγὼ τῷ πάντω κατὰ μόϊρων κωτέλεζω. ' 

ἀλλ᾽ ὅτε δὴ καὶ ἐγὼν ὁδὸν ἤτεον, ἠδ᾽ ἐκέλευον 

πεμπέμεν, οὐδέ τι κεῖνος ἀνήνωτο, τεῦχε δὲ πομπήν" : 

δῶκε δέ μοι δείρως ἀσκὸν βοὸς ἐννεώροιο" 

ἔγθω δὲ βυκτάων ἀνέμων κατέδησε κέλευθα. Ἄς 

κέϊινον γὼρ ταμίην ἀνέμων ποίησε Κρονίων, ' 

ἡμὲν παυέμενωι, ἠδ᾽ ὀρνύμεν, ὃν κ' εθέλησι. 

7. ἀκοίτας] ἀκοΐτις ἃ τῇ. ἈΥ.» ἴὴ ἃ πτριῖανις τᾶπι5 τοοθητοῦ Η. ἀΐ 

12. τρητοῖς λεχέεσσι] τρητοῖσι λέχεσσι [58 
τ6. αὐτὰρ] καὶ μὲν ΗῸ ΚΟ Υν. 

τις ὟΝ. 
[5. Βίλιον ᾿Δργείξων. ᾿Αχαιξῶν. 

έ 
τέλεξα] καταλέξω Η. 

δῶκέ μοι ἐκδείρας ὟὟΥ. 

Ν - 5.» Ν Ὺ)- 

παῖδας τοὺς μῆνας, ἀῤῥενας μὲν τοὺς χει- 

μερινοὺς, θηλείας δὲ τοὺς καλοκαιρίους 

(ες ᾿ἰηά46 4Ὁ ἄῤῥενας οἵη. 9.). Τινὲς 

δὲ ὅτι παρετήρησεν, ἀστρολογίας ἔμπειρος 

ὧν, ἡλίου ὄντος ἐν Ταύρῳ ζέφυρον πνεῦ- 

σαι. οἱ δὲ ἄνεμοι πνέουσιν ἐνίοτε καὶ 
γι. Ν ε Ν Ν » Ἁ 

καθ᾽ ἑαυτοὺς, ὡς καὶ πολλοὶ, καὶ γὰρ 

ἡμεῖς, δίχα βασιλικοῦ προστώγμιωτος 

προστασσόμενοι. ὦ. εἴ ψυϊρ. 644. το- 

ορηῖ, δά 1. 7. Ἔνθ᾽ ὅγε θυγατέρας 
, δἷν 3 -» "“ Ν ͵ 

πόρεν υἱάσιν] ᾿Αρχαῖον ἐθος τὸ συνοικί- 

ζειν ἀδελφούς. καὶ ὁ Ζεὺς ἀδελφῇ οὔσῃ 

συνοικεῖ τῇ Ἥρῳᾳ. μεγίστη γὰρ εὐδαιμο- 
,ὔ » ὦ Ὧν, ΄ . 

νία καθ᾽ Ὅμηρον ἡ ἑμοφροσύνη. ὁτῶᾶν 

οὖν τῷ τῆς συνοικήσεως ἐπιτερπεῖ προσυπ- 

ἄρχοντι φυσικὸν φιλοστοργίας πάθος ἐκ 

γένους καὶ συναναστροφῆς παιδικῆς, δι- 

πλασιάζεται εὔνοια. Ὁ. ὦ. το. Κνι- 
-“" Ε 5» Ἅ 7 7] 

σῆεν] Ἤτοι εὔοσμον, ἢ κνίσης μέτοχον 

ΟΔΥΣΣΕΙΑΣ Κ'. γ---22. 

18. ἀνήνατο] ἀνήνατο ὟΥ. 

1.18. 

14. ξέκαστε 
10. κα 

19. δείρας] ἐκδείρας ΒΕ 

τ] 
διὰ τὸ πλῆθος τῶν φυομένων. νι ρ. ( 

, “᾿ ΕἸ “Ὁ 

Περιστεναχίζεται) Περιηχεῖται ἐκ τ' 
λαοῦ. Ω. 12. Τρητοῖς λεχέεσσι] ΡΟ. 

ΒΟΏ15. ΘΧ 8010]. τηᾶῦρ. ΗΔ1]. αἰ. 
τρητοῖσι. 13. Καὶ δώματα καλά] ἵ 
καὶ τείχεω μακρά. ΗϊαΥ]. 15. Ἴλιο 
Περὶ τῆς ᾽Ιλίου. ἐπιτόμιως ἑκατέρων τ. 

΄ Ν φὶ. ον 5 7 ᾿ξ 
ποιήσεων τὴν ὑπόθεσιν ἐδήλωσε. 
19. Δῶκε δέ μοι ἀσκόν] Διὰ τὸ στε 

καὶ ἀῤῥαγὲς τοιοῦτον ἀσκὸν δέδωκεν. 
20. Ἔνθα δὲ βυκτάων ἀνέμων] ᾿Αξ 

, ν᾿ ϑ Ἃ , 
πνεόντων. βύκται δὲ ἄνεμοι ἢ κατῶ, 

, ΓΟ Γ Ἢ Ὁ τὸ Ψ ἢ 
μαποιίαν οἱ ἠχητικοὶ ἢ οἱ σφοδροὶ κα 

κατὰ βύθον ἀϊκτοί, ἢ καὶ ὡς ἀπὸ ἀῤῥ 
ε΄ - , “ 3 ᾿ του ῥήματος τοῦ βύσσω Ἴτοι εἰς βύι 

κατάγω. Β. Τῶν ἀθρόως πνεόντων, 
ἰσχυρῶς, καὶ πληρούντων τὰ ἱστία. ἱ 

Ν “ Ε -»Σ΄᾽} 2 
γοντωι δὲ οὕτως ἐκ τοῦ ἄγειν βοήν. 

21. Κεῖνον γάρ] Προσφιλὴς γὰρ δ. 
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᾿ 26, φέροι] φέρῃ Υ͂. 
1. ΡΟ 5. ἐόντας. 

᾽5. βοίκαδ᾽. 47. βείπεσκε Γιδών. 

"οἷς θεοῖς Αἴολος. Ω. 23. Μέρμιθι] 
ὑχοινίῳ ἤτοι σύρματι ἀργυρῷ. Β. Μέρ- 
ἀθι φαεινῇ] Προωκονόμησεν, ἵνα τῷ 
σμῷ ἀπατηθῶσιν οἱ ἑταῖροι. καὶ γὰρ 
δὲ ἐκ τῆς κουφότητος ἦν γνωρίσαι. 
ῥοσεδέδετο γάρ. Ν᾽ ]ρ. 24. ᾿Αργυρέῃ] 
νῷ μὴ ἐκείνοι δυνηθῶσι βαστάξαντες 
ἰσθέσθαι τῆς κουφότητος, ἀπατηθῶσί 
Ἑ τῇ ἀργυρέᾳ μέρμιθι. Β. 56. Οὐδ᾽ 
Ῥ᾽ ἔμελλεν ἐκτελέειν] Οὐκ ἔμελλεν δὲ 
ς πέρας ἄγειν ταύτην τὴν βουλήν. Β. 
ἡ. Ἐκτελέσειν (510) Πληρώσειν. 
αἱρ. 30. Πυρπολέοντας] ᾿Αντὶ τοῦ 

σεύοντας ὅ ἐστι πῦρ καίοντας, ἢ περὶ 
᾽ ἀναστρεφομένους. Β. Ω. ιν. 

γγὺς ἐόντας τοχῖ. οἰπὶ ναῦ. ]. πες, οἵ 

ΟΔΥΣΣΕΙΑΣ Κ. 24----2.ὕ 

[2. οἴκαδε νισσόμεθα] οἴκαδ᾽ ἐνεισόμεθα Ἡ. 

5171 
Ι ᾿,» ὡ»} Φ ᾿ - ΄ Ζ »“" ᾿γηὶ δ᾽ ἐνὶ γλαφυρὴ κατέδει μέρμιθι φαεινῆ, 

᾽ πὰ ἁ' Ἔν 7 ᾽ ε ᾿ἀργυρεέη, ἱνώ μήτι πωρωπνεύση ὀλίγον περ᾽ 
] ΝΙΝ, “ Ἂν , τὺ Ὁ αὐτὰρ ἐμοὶ πνοιὴν Ζεφύρου προέηκεν ἀήνωι, 

ἢ} " ΄ ΩΣ ἡ Ἶ ᾽ ΘΑ "δ Ὧ ο» ὦ οῴρα φεροι νηώς τε καὶ αὐτούς" οὐ ὡρ ἐμέελλεν 
᾿ 3 » »“ὋἪἌ ἃς ΕῚ Ύ Ε] 7 ἐκτελέειν᾽ αὐτῶν γῶὼρ ὠπωλόμεβ ἀφρωδὶίησιν. 

“ Εν “ν: 7 ᾿ ᾿᾽ | Ἔννημωρ μὲν ὁμῶς πλέομεν γύκτας τε καὶ ἡμωρ᾽ 
ἱ βϑυ Ψ ὦν ΕῚ 7 "τή δεκάτη δ᾽ ἤδη ἀνεφαίνετο πατρὶς ὥρουρω" 

Ν ᾿ τ ᾽ ͵΄7 ᾽ ἣν 5 αὶ δὴ πυρπολέοντας ἐλεύσσομεν ἐγγὺς ἐόντες. 
““" Δ » ἃ Χ ᾿ Γ᾿ ἌΡΑ, ΕἸ ͵, "»" "ἐν εμέ μὲν γλυκὺς ὑπνος ἐπήλυθε κεκμήηωτω" 

Ν ΦῚ ᾿ξ. ϑν. 2 ὰ ΔΜ "7, γὙῶρ ποόσῶ γνήος ἐνωμων" οὐδὲ τῶ ὡλλω 
» ΝΡ. ς -»“ ε 7 ἥ" ᾿ϑωχ᾽ ετάρων, ἵνω θᾶσσον ἱκοίμεθα πατρίδω γαῖαν. 

᾿ “΄᾿'΄΄Ψ ᾽ εὧ Ν᾿. ᾽ ν᾿" " Υ̓ δ ἐτώροι ἐπέεσσι σσρὸς ἀλλήλους ἀγόρευον, 
7 39. "» Ζ΄ 3, 3 49 97 καὶ μα εφασαν χρυσόν τε καὶ ἄργυρον οἴκωδ᾽ ἄγεσθαι, 

δι . ». 7 ε 7 τὔωρω πᾶρ Αἰόλου μεγωλήτορος Ιπποτάδαο. 
Ε΄ ΄ , . ἈΝ ᾽ "7 δὲ δέ τις εἴπεσκεν ἰδὼν ἐς πλησίον ὥλλον' 
Ε Ν 7 ς ε “ 7 δ ΡΎΟτ: Ὦ πόποι, ὡς ὅδὲ πᾶσι φίλος καὶ τίμιός ἐστιν 

΄ ε΄) ΄ρο -« γβρώποις, ὁτεών τε πόλιν καὶ γαῖαν ἵκηται. 
͵ Ν Ν ᾽ 7 Γὰ ͵ Ν τολλῶ μεν εκ Τροίης ἄγεται κειμήλιω κωλὼ 

ν᾿ Γ »“" ΟῚ μὴ ΠΟ Ν ς- ΧΑ 2 ΄ ηἴδος" ἡμεῖς δ᾽ αὖτε ομήν ὁδὸν ἐκτελεσαντες 
2 ζ Ἃ, ΝΜ »" ΕΙ ἰκαδε νισσόμεβω κενεῶς σὺν χειρὼς ἔχοντες. 

᾿6 

320 

35 

40 

30. ἐόντες} ἐόντας οἴ ες Β}06Γ ἂς ἃὉ Θδάθῃι πηδηιι 
341. ἐπήλυθε] ἐπέλλαβε Ἡ. Υ, 44. βεπέεσσι. 

209. ὅτεών] ὁτέων Υ. 48. ὦ] ὦν. 
10. ξοίκαδε. 

5610]. πιᾶγρ. ἐόντες ἡμεῖς. Ηδϊ]. 
231. Ὕπνος ἐπέλλαβε) Γρ. ἔλαβε. Τρ. 
ἐπήλυθε. Ῥα]. 32. Πόδα νηός] Τὸν με- 
ταγωγὸν τοῦ κέρατος κάλων" ἢ τὸ πη- 
δάλιον. . Ψυὶρ. 48. Καὶ τίμιός 

ἐστιν] Γράφεται, καὶ τιμῇς, ἥτοι τιμή- 
εἰς. Β. 40. Ὅτεων]ὔ Διχῶς ὅτεων καὶ 
ὁτεῶν. ἐκράτησε δὲ ὕτεων προπαροξυτό- 
νως. ᾧ. Καὶ γαῖαν ἵκηται] Γρ. καὶ 
δώμαθ᾽ ἵκηται. Ηδῖ]. 41. Ληΐδος] 
Ὅτι διῃρημένως ἀναγνωστέον. βούλεται 

γὰρ λέγειν ἐρωτικῆς ([. στρατιωτικῆς) 
λείας, ὡς ὅτε, Οὕνεκά με στερέσαι τῆς 

ληΐδος ἤθελε πάσης Τρωϊάδος (ν΄. 262.). 

Ω. ᾿ἘΒκτελέσαντες] Ζηνόδοτος, ἐκτελέ- 

οντες. Ηαῦ]. 42. Οἴκαδε νισσόμεθα] 

8Β2 
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καὶ νῦν οἱ τάγ᾽ ἔδωκε χωριζόμενος φιλότητι 
Αἰολος' ὠὡλλ᾽ ἄγε θᾶσσον ἰδώμεθα, δ, " τάδ᾽ ἐστὶν, 

ὅσσος τις χρυσός τε καὶ ἄργυρος ἀσκῷ ἔνεστιν. 45. 

Ὡς ἔφασαν' βουλὴ δὲ κακὴ νίκησεν καὶ ᾿ἐταίρων᾽ 
ἀσκὸν μὲν λύσων, ἄνεμοι δ᾽ ἐκ πάντες ὄρουσων. 

τοὺς δ᾽ ΝΗ ἁρπάξασα φέρεν πόντονδε θύελλα 

κλαίοντας, γαίης ὥπο πατρίδος" ωὐτὼρ ἔγωγε 

εἐγρόμενος κατὰ θυμὸν ἀμύμονα μερμήριξα, 50 

Ἴε πεσῶν ἐκ γηὸς ἀποφθίμην ἐ ενὶ πόντω, 

ὡοῖσι μετείην. 

ὠλλ᾽ ἔτλην καὶ ἔμεινα" καλυψψάμενος δ᾽ ενὶ νηὶ 

κείμην" αἱ δ᾽ ἐφέροντο κωκῆ ἀνέμοιο θυέλλη 

αὖτις ἐπ᾽ Αἰολίην αὐον στενάχοντο δ᾽ ξε εταίροι. “:} 

Ἔνθα δ᾽ ἐπ᾽ ἡπείρου βημεν, καὶ ἀφυσσάμεθ ὑδῶρ" 
αἶψα δὲ δεῖπνον ἕλοντο θοῆς παρὼ γηυσὶν " ἑταίροι. 

αὐτὰρ ἐπεὶ σίτοιό τΈ πασσάμεθ᾽ ἠδὲ ποτῆτος, 

δὴ τότ᾽ ἐγῶ κήρυκά Ἂ ὀπασσάμενος καὶ ἑταῖρον 

βην εἰς Αἰόλου κλυτῶ δώματα" τὸν ̓ν εκίχαινον ός 

δαινύμενον, παρὰ ἡ Σ ἀλόχῳ καὶ οἷσι τέκεσσιν. 

ἐλθόντες δ᾽ ἐς θῶμα παρὼ σταθμοῖσιν ἐ ἐπ᾿ οὐδοῦ 

οἱ δ᾽ ἀνὰ θυμὸν εθάμβεον, ἔκ ἥ ἐρέοντο" 

Πῶς ἦλθες, Ὀδυσεῦ ; τίς τοι κακὸς ἔχραε δωίΐίμων:; ς 

ἢ ὠκέων τλαίην, καὶ ἔτι 

εἐζόμεθ᾽ 

43. τάγ᾽ τάδ᾽ Ἡ. ὙΥ. 
μεθ᾽ τ᾽ ἐπασσάμεθ᾽ Η. 
σιν] ἀναδώματ᾽ ἐπισταθμοῖσιν Ἡ. 

Γράφεται, οἴκαδ᾽ ἐνεισόμεθα. Ω(. Νεισό- 
μεθα] ἀπελευσόμεθα. Ψ αὶρ. 43. Τάδ᾽ 
ἔδωκεν) Οὕτως ᾿Αρίσταρχος" ἄλλοι δὲ, τὰ 
δέδωκε, καὶ, τὰ γ᾽ ἔδωκε. καὶ, τάγε δῶ- 

κεν, Ἣρωδιανός. Η41]. 44. Ὅττι τάδ᾽ 
ἐστίν] Τί εἰσι καὶ κατὰ τὴν ποσότητα. 
ὅθεν καὶ ἐπεξηγήσατο, ὕσσός τις χρυσὸς 
καὶ ἄργυρος ἀσκῷ ἔνεστιν. ὦ. 51. 
᾿Αποφθίμην] ᾿Αποφθαρείην, ἀναιρεθείην. 
νυ ρ. 5.5. Αὗτις ἐπ᾽ Αἰολίην} Ἐφ, ἣν 

καὶ οἱ ἄνεμοι κατὰ πρόσταγμα ὑπέστρε- 
φον πρὸς Αἰολίην ({. Αἴολον). Ω. 56. 
Ἔπ᾽ ἠπείρου βῆμεν] Τὴν νῆσον ἤπειρον 

ΟΔΥΣΣΕΙ͂ΑΣ Κι. 43-τ-ό. 

10. ῥοι. 

όᾳ. Γῇ. βοῖσι, 

1118. 

44. ξιδώμεθα. 58. τε πασσά: 
62. ἐς δῶμα παρὰ σταθμοῖ- 

εἶπε κατὰ τὴν διαίρεσιν τοῦ ὑγροῦ, ὁ 
ἔλεγεν ἐπὶ τὴν γὴν ἔβημεν. Β΄ Ο. Φ 
Βῆν εἰς Αἰόλου κλυτὰ δώματα, τὸν δ᾽ 

ἔχανον]} Ο στίχος σφηκώδης. σφηκῶδες δὶ 

ἐστι τὸ ἐλλεῖπον ἐν μέσῳ. τοῦ στίχου χρό: 

νου, ὡς ἐνταῦθα. χρήζει γὰρ ὃ ὁ δεύτερος ποῦ. 

Χρόνου. τὸ γὰρ αιο τροχαῖός ἐστιν. ἀλλὸ 
τὸ ὁμιόχρονον (80Γ. μονόχρ.) ὡς δίχρονο; 
λαμβάνομεν. ΩΦ. ὋὉ στίχος λαγαβό 
ἐστιν. Β. Ψιηα. 662. Ἐλθόντες ὃ 
ἀνὰ δώματ᾽ ἐπὶ σταθμοῖσιν] Γρ. πρὸ 
δῶμα παρὰ σταθμοῖσιν. Ἠεγ,, . 64 
Ἔχραε] Μανικς ἐπέθετο. Ψι]ρ,. Βαγῃ, 



Ω1.ΞΒ..Χ. 

εὐ Ἀ ἢ Ψ » ΄ 2, φον 7 ἡ μὲν σ ἐνδυκέως πέεπεμπομεν, οῴρ ὠφίκοιο 
τ Ἂ » 3 ᾽ 7 πατρίδω σὴν, καὶ δώμω, καὶ εἴ πού τοι φίλον ἐστίν. 

ΟΔΥΣΣΕΙΑΣ Κ. 6-----82. 9572 

ός 

«Δ 7 ὰ 4 {νΝ βοήν ας ΄ 5 ῥ΄ -“ Ὡς φάσαν ὠυτῶρ ἐγώ μετεφώνεον, οὐχνύμενος κηρ᾽ "7 7 4“ ἐπ ᾿ »“" .“ ἀωσάν μ᾽ ἐτωροί τε κωκοὶ, πρὸς τόισί τε ὕπνος 
ἕξ 5 ϑχιῖ ΄ σχέτλιος" ὠλλ᾽ ἀκέσωσθε, 
ἃ Ξ φ Ὡς εφάμην, μωλωκοόῖσι 

« .. “ἢ ᾽ ». 

οἱ δ᾽ ἄνεω 
“ 5.5. » ΄ 

Ἐρρ εκ νήσου 

7, ὁ 7, Ν ες .« »" φίλοι δύναμις γαρ ἐν υμιν. 
καθωπτόμενος ἐπέεσσιν' 

Ν "»"»»Ψ ΄ ͵ Ὁ ἐγένοντο᾽ πατήρ δ᾽ ἠμείβετο μύθω" 
θώσσον, ἐλέγχιστε ζωόντων" 

70 

᾽ ἐκ 3 » 3 Ἐπ.» οὐ γάρ μοι θέμις ἐστὶ κομιζέμεν οὐδ ὠποπέμπειν 
ἄνδρά τὸν, 
55 «9 3 

ξββ. 

7 -“. ᾿ τι 

ὃς κε θεοῖσιν ἀπέχθητωι μωκάρεσσιν. 
ἐπειή ῥω θεοῖσιν ἀπεχθόμενος τόδ᾽ ἱκώνεις. β 75 

Ἃς εἰπὼν, ὠπέπεμπε δόμων βαρέα στενάχοντα. 
ἔνθεν δὲ προτέρω πλέομεν, ὠκωχήμενοι ἦτορ. 
τείρετο δ᾽ ἀνδρῶν θυμὸς ὑπ᾽ εἰρεσίης ἀλεγεινῆς, 
ἡμετέρη ματίη" ἐπεὶ οὐκέτι φαίνετο πομπή. Ὁ 

Ἕξημαρ μὲν ὁμῶς πλέομεν νύκτας τε καὶ ἤμαρ' 8ο 
ἑβδομώτη δ᾽ ἱκόμεσθα Λάμου αἰπὺ πτολίεθρον, 
τηλέπυλον Λαιστρυγονίην, ὅθι ποιμένα ποιμὴν 

65. ἀφίκοιο] νἱἀδίι ἃ ΡΥ. ἢ}. ιιῖβ86 ὧν ἵκηαι Η. ΡΟΗΞ. 
εἴ Ν. 

10. ξεπέεσσιν. 

ἐπεὶ ἀθανάτοισι θεοῖσιν ΝΥ. 

0. Μαλακοῖσι καθαπτόμενος ἐπέεσσι] 
Ζηνόδοτος, καλακοῖδιν ἀμειβόμενος, γρά- 
φει. ΗΔ]. 572. Ἔῤῥ᾽] Μετὰ φθορᾶς 
ἀναχώρει. ὦ. γ5. Ἔῤῥ᾽ ἐπεὶ ἀθανά- 
τοῖσιν ἴοχί. Γρ. ἔῤῥε ἐπεὶ ἄρα θεῷ ἀπ- 
εἐχθόμενος τόδ᾽ ἱκάνεις. ῬᾺ]. Ξοά οὔ- 
8670, Ῥτηὰ νϑῦθα βϑάυϊο ἀδίθυβα 
8886 (πι|0 ΘΟΠλΠΟ 46 ἴδηηθη Ἰδρὶ ροϑ8- 
511), γϑ] οι ταηζιιπλ τόδ᾽ ἱκάνεις 
ΤΌΡ[ΘΥ πηθηάιιη ἴῃ ἰθδχίι τόνδ᾽, 
ἕ. Ὁοαά. Μπά. γ.γ. ᾿Ακαχήμενοι] 

Διατί ἀκαχήμενοι ; ἐπὶ τῇ ἡμῶν αὐτῶν 
ματαιότητι, ὅτι οὐκέτι φαίνετο πομπή. 
Ματίῃ δὲ (70.) ματαιότητι, φρενοβλα- 
βίᾳ, μεταιολογίᾳ, ματαιοπραγίᾳ. γίνε- 
ται δὲ ἀπὸ τοῦ ματῶ ματία, ὡς ὡμαρτῶ 
ἁμαρτία. ἔστι δὲ Ὁμηρικόν. Β. Ο. 

66. ἐστίν} 
70. μαλακοῖσι] κακοῖσι 564 Π]η6ἃ ἔγαηδνοῦβα ἀδπηπδΐιμ, δὲ πες 

ῬΙΓΆΒΟΙ, μαλακοῖσὶ Ἡ. ΝΙΒῚ τηργιι5 δοΐ ΘΥΓΙΌΙ, νοΪ]θθαΐ καλοῖσι. ΡΟΗΞ. 
75. ἔῤῥ᾽ ἐπειή ῥα θεοῖσιν] ἔρρ᾽ ἐπεὶ ἀθανάτοισιν Η. ὙΨ. ἔδῥ᾽ 

γ6. Βειπών. 

78. “Ὑπηρεσία ἡ δουλεία, ὑπειρεσία δὲ ἡ 
κωπηλασία. Ῥα]. 70. Ἡμετέρῃ ματίῃ) 
» ,ὔ " «ε Ν Αγνωμόνως (80, εὖγν.) ἑαυτὸν παρα- 
λαμβάνει εἰς τὴν ἁμαρτίαν, ὅτι ἀφύπνω- 
δ, Ὁ» Φιει.Ῥ. Λάμου αἰπὺ πτολίεθρον] 
᾿Απὸ τοῦ βασιλεύσαντος Λαιστρυγόνος 
ἐν -γων) Λάμου τοῦ Ποσειδῶνος παιδός. 
ἢ ὄνομα Λαιστρυγόνος. ν α]ο;, ᾿ Αλ- 
λως. Περιφραστικῶς τὴν Λάμον" καὶ, 
Ἰλίου ἐξαλαπάξαι πέλιν {Π|. ἐ. 642.), 

Ν ΝΜ ἈΝ ΓΝ Ἀ “" ΄ὔ τὴν ἴλιον. καὶ αὐτὴ μὲν καλεῖται Λά- 
μος οἱ δὲ ἐνοικοῦντες Λαιστρυγόνες. Ἔ. Ὁ. 
82. Τηλέπυλον] Μεγάλην. τῶν γὰρ τοι- 
οὕτων πολὺ διεστᾶσιν αἱ «πύλαι. τινὲς 
δὲ τὸ κύριον Τηλέπυλον ἐξεδέξαντο. οἱ δὲ 

’ὔ ’ ᾽ὔ :» “ τηλέπυλὸν φασι μακρόπυλον, οὐ τᾷ: δια- 
στήματι ἀλλὰ τῷ ἡλάτει τῆς πύλης ἢ 
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ἡπύει εἰσελάων, ὁ δέ τ᾽ ἐξελάων ὑπωκούει. 

ἔνθα κ᾽ ἄυπνος ἀνὴρ δοιοὺς ἐξήρωτο μισθοὺς, 

τὸν μέν, βουκολέων, τὸν δ΄, ἄργυφα μῆλω νομεύων᾽ 85 

ἐγγὺς γὰρ γυκτός τε καὶ ἡμωτός εἰσι κέλευθοι. 

τῷ μήκει. Ψαὶρ. Πόῤῥω ἀλλήλων καὶ 

διασταδὸν τὰς πύλας ἔχουσαν' ἢ μα- 

κρόπυλον. Βα. Λαιστρυγονίην] Τὴν 

τῶν Λαιστρυγόνων. Λαιστρυγόνες δὲ οἱ 

τὴν Λάμον οἰκοῦντες. γυ!ρ. Ποιμένα 

ποιμήν} Τὸν βουκόλον ὁ τῶν μήλων νο- 

μεὺς, διὰ τὸ πολλὰ εἶναι τὰ πρόβατα. 

ΒΒ. Καταχρηστικῶς εἴρηκε ποιμένα καὶ 

τὸν βουκόλον. νυὶρ. Ὅθι ποιμένα! 

ὋὉμωνύμως τῷ γένει τὸ εἶδος εἶπε, ἀντὶ 

τοῦ νομεὺς νομὸς ({. νομέα), ἤτοι ἔνθα 
οἱ νομεῖς ἀλλήλους προσφθέγγονται διὰ 
τὸ πλησίον (Νιυΐρ. σύνεγγυς) εἶναι τὰς 
νομάς. ἢ μᾶλλον τοῦ διαστήματος τὸ 

ἀπεναντίον τῶν πυλῶν μέτρον ἀπέχειν, 

καὶ οὕτως τὴν φωνὴν ἀκούεσθαι (ὑρ. 

ἐξακ.) τοῦ τε εἰσελαύνοντος καὶ τοῦ ἐξε- 

λαύνοντος, ὥσπερ πότ᾽ ἔχει καὶ αὐτῷ, 
Ὅσον τε γέγωνε βοήσας ((΄. 473.). Β. 
Ω. οὖ Ψυ)ξ. ἃὉ Ὅπου οἱ νομεῖς ἀλλή- 
λους δᾷ ἐξελαύνοντος. 84. ᾿Ἐλπύει 15] 

Προσαγορεύει, φωνεῖ. Ο. 85. Τῶν 

(βογ. τὸν) μὲν βουόλέων. Κατὰ μὲν 
τὸν καιρὸν τῆς .«. «Ὁ βουκολέων, διὰ τὸν 
οἶστρον ὅς ἐστι... τοῖς βουσὶ, κατὰ δὲ 

τῆς ἡμέρας... πρόβατα. δύναται οὖν 
τις, φησὶ, - - . ἐκεῖ λαμβάνειν δύο μισ- 
θοὺς ἐπειδὴ τῆς ἡμέρας καὶ τῆς νυκτὸς 

αἱ νομαὶ ἐγγύς εἰσι καὶ οὐ πόῤῥω. Β. 
. 86. Ἐγγὺς γὰρ νυκτός] Τῆς ἡμέρας, ἡ 
δδὸς ἐ ἐγγὺς εἶναι πέφυκε τῆς γυκτός. τοῦ- 
τὸ δὲ ἔφη ὡς μὴ τῆς ἡμέρας ἀφισταμέ- 

νης τῆς νυκτὸς, ἀλλὰ τῇ παρακελεύσει 

αὐτῆς εἰσέρχεσθαι νύκτα ἐν ἀκαρεῖ. 
Λλλως. Πλησίον γὰρ τῆς πόλεώς εἰσιν 

αἱ νυκτεριναί τε καὶ ἑωθιναὶ νομαὶ, καὶ 
τοσοῦτον πλησιάζουσιν ὡς τὸν ἐξελαύ- 

νοντῶ τῆς πόλεως ἀκούειν τοῖς (807. τῶν) 

τι Ῥιάοῦ ρτγοίδοίο. 
ποη ογοαϊάοσα. ΒΌΤΤΥΤΜ. 

ἐν ἀγροῖς. Αλλως. Κράτης βραχείας 
αὐτοῦ ὑποτίθεται τὰς νύκτας. καὶ γάρ 

φησιν αὐτοὺς εἶναι περὶ τὴν κεφαλὴν τοῦ 

δράκοντος περὶ ἧς "Δρατός φησι (61.), 

Κείνη που κεφαλὴ τῇ νείσεται ἧχι περ 

ἄκραι Μίσγονται δύσιές τε καὶ ἀντολαὶ 

ἀλλήλῃσιν. ὅθεν σύνεγγυς οὐσῶν τῶν 

ἀνατολῶν ταῖς δύσεσι λέγειν τὸν ποιη- 
τὴν, ἐγγὺς γὰρ νυκτός τε, καὶ τὰ ἑἕξῆς, 
παρὰ τὸ πλησιάζειν τὰς τῆς γυκτὺς κε- 

λεύθους, ἢ τὴν νύκτα ἐγγὺς τετάχθαι 
τῆς ἡμέρας βραχυτάτην οὖσαν. τὸν οὖν 
καθεύδειν παραιτούμενον διπλοὺς μισθοὺς 
λαμβάνειν, ἢ τὸν ἐν ὕπνῳ τὸ τῆς ἡμέρας 
πολὺ καταχρώμενον. 9. Αἴ γυκτεριναὶ, 

καὶ ἡμεριναὶ νομαὶ ἐγγύς εἰσι τῆς πόλεως. 

Φασὶ δὲ τοὺς Λαιστρυγόνας κατεσχηκέ- 

ναι τὴν τῶν Λεοντίνων περὶ Σικελίαν 

χώραν, ἐν ἧ γεννᾶσθαι πολλὴν μύωπα 

καὶ τὸν οἶστρον, ὥστε τὰ μὲν λάσια τῇ 

ἡμέρᾳ νέμεσθαι τὰ δὲ ψιλὰ τῇ νυκτί, 
καὶ οὕτως τὸν δυνάμενον ἀγρυπνεῖν δύο 
μισθοὺς ἀποφέρεσθαι. Κράτης δέ φησι 

κατὰ τὴς τοῦ δράκοντος αὐτοὺς κατήστε- 

ρίσθαι κεφαλὴν, περὶ ἧς Αρατος λέγει, 

Κείνη που κ. τ. Ἅ. ὥστε πλείω μὲν εἷς 

νῶι τὴν ἡμέραν, ὀλίγην δὲ τὴν νύκτα, 
ὡς ἀνάπαλιν παρὰ τοῖς Κιμμερίοις. εἴτις | 
οὖν δύναται διωγρυπνεῖν διττοὺς κομίζε- 
ται μισθούς. Ἄα]ς. Τοῦ γὰρ ἡλίου ὄν-- 
τος ἐν θερινῷ τροπικῷ τοὺς ,ἀρκτῴους ἀν- 

θρώπους μργξτην τὴν ἡμέραν ἔχειν, καὶ 
μὴ ἔχειν νύκτα (ἀποϊάο, οὗ 1η8. τὴν δ, 

γύκτα) μόνον μιᾶς ὥρας διάστημα εἰναι. 
τουτέστι τὴν ἡμέραν εἶναι κγ΄ ὡρῶν. δῆτ 
λον δὲ ὅτι τοῖς βορειοτέροις μεγίστη τῶν. 

νοτιωτέρων ἡμέρα. περὶ τούτων καὶ Ὅμη- 

ρος τῶν τόπων μνημονεύει γῦν. φησὶ γαϑν. 

56 {γρορτδρ! τηϑηάππ οὐ ιδιποαϊ ἴῃ οἄ. Μοά, το]! ούμπη 6556 

πὶ Τ᾿ ,ΔΟυ Π88 8168. ΟΧ 5010 56η511 ΒΙΡΡΙοΥΟ, ᾿π|6 Πρ θη βοροι ᾿δοΐουὶ γο] Πα ἢ ἀΠ1. 
ΒΌΤΊΤΜ. 

«τς τον -- αι 

, 
λ 
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ἐνθ᾽ ἐπεὶ ἐς λιμένα κλυτὸν ἤλθομεν, ὃν πέρι πέτρη 
ἡλίβατος τετύχηκε διαμπερὲς ἀμφοτέρωθεν" 
ὠκτωὶ δὲ προβλῆτες ἐναντίαι ἀλλήλησιν 
2 ͵7 Ε μ, » Ἂς 5» ἊΨ» Ἑ » 3 
εν στομῶτι σρουχουσιν οβο μή δ εἴσοδός ἐστιν" 9ο 
3] Δ᾽ .“΄..9 », ἥ 5) ΄ 3 7 ἐγθ᾽ οἵγ᾽ εἴσω πάντες ἔχον νεώς ὠμφιελίσσας. 

ε λ 4.8. δῇ ἊΝ » αἱ μὲν ἄρ᾽ ἔντοσθεν λιμένος κοίλοιο δέδεντο 
Ψ ἐ ϑ Χ 7 4 ὐὖ “ ᾿ ,᾿᾽,» 4 Ὁ πλήσίωι" οὐ μὲν Ὑώρ ποτ ὠέξετο κυμῶ Ὑ εν αὑτῳ ̓  

οὔτε μέγ᾽, οὔτ᾽ ὀλίγον" λευκὴ δ᾽ ἦν ἀμφὶ γαλήνη. 
" ». ᾽ Ἁ »᾿ ΄σ“Λ.’ 35) “ αὐτὰρ ἐγὼν οἷος σιχέθον ἔξω γηὼ μελωίνων, 95 3 οι δ. ἃ »“ ᾿ 3 7 ΄ αὐτου ἐπ᾿ ἐσχωτιῇ, πέτρης ἐκ πείσματα δήσας. 

7 ᾿Ὶ Ἂν ᾽ ͵7͵ ς ἐστήν δὲ, σκοπιὴν ἐς παιπωλόεσσων ὠνελθών'" 
9) Ὰ 37 "“»  ». 5» » 7 " ἔνθα μὲν οὔτε βοῶν, οὔτ᾽ ἀνδρῶν, φαίνετο ἔργα, 

Ν 3 ᾿ ᾿ γέρρα 5 Ν ΄ς 5 ἢ καπνὸν δ᾽ οἷον ὁρωμεν ἀπὸ χβονὸς ἀΐσσοντα. 
ΝΣ εν ᾿ ᾿ »2 

δὺ ΤΟΤ ἔγων ετώρους σρροιήν πεύθεσθα;, ἐοντῶς, Ιοο 

οἵτινες ὠνέρες εἶεν ἐπὶ χθονὶ σῖτον ἔδοντες" 
ἄνδρε δύω κρίνας, τρίτατον κήρυχ;, ἅμ᾽ ὀπάσσας. 

« ». 3 7 7 «δὰ Ὁ γ7) οἱ δ᾽ ἴσαν ἐκβάντες λείην ὁδὸν, ἥπερ ὥμαξωι 
ἄστυδ᾽ ἀφ᾽ ὑψηλῶν ὀρέων κωταγίνεον ὕλην. 
κούρη δὲ ζύμβληντο πρὸ ἄστεος ὑδρευούση, τος 

θυγατρὶ ἰφθίμη Λαιστρυγόνος ᾿Αντιφάταο. 

87. πέρι] περὶν.. ΟΙ. ἀμφιξελίσσας. 
ά γ᾽] κύματ᾽. ῬΥΐπιο ἔπ] γ᾽ ῥτὸ τ᾽, 564 ὨΠ]] ἴῃ δοοθηΐθιι5 πχαζανίζ. μάν κύμ γΡῬ 

92. δέδεντο) δέδεκτο . 03. κῦ- 
ΟΘιοά 

81 ΔΙ ΌΘ μη} ΘΟΏΒ1110 βου ρβιϑϑβοῦ, ἴα ἠοϊαββοί, κῦμά γ᾽ Η. ἈΡοΟΙ]]ΟΠ 5 ν. ἀέξετο 
“παθοὶ κύματ᾽. ΡΟΝ. 
στυδ᾽. 105. βάστεος. 

οϑ8. Ρέργα. 

ὅτι, τηλέκλυτον (510) Λωιστρυγονίην 
“(οοίἴοτὰ βίμθ ναγῖθί. δὰ νομεύων). «ἢ 
ψὰρ δύναταί τις δουλεῦσαι. . ἃ δύο 

ἡμέρας. Ῥα]. 8.7. Ἔνθ᾽ ἐπεί] Ἐπειδὴ 
εἰς λιμένα τὸν ἄξιον θαύματος ἤλθομεν, 

ἐκεῖ ἔσω τὰς ναῦς ὡρμίσαμεν. Β. 0. 
80. ᾿Ακταὶ δὲ προβλῆτες] Αἱ προβεβλη- 
μέναι ἐν τῇ θαλάσσῃ πέτραι καὶ προ- 
ἔχουσαι ἀπὸ τῶν αἰγιαλῶν στενὸν ποιοῦ- 
σαι τὸν εἴσπλουν. νυ]ρ. ῷ. ος. Αὐ- 
τὰρ ἐγὼν} Προοικονομιεῖ τὸν τρόπον τῆς 
φυγὴς τοῦ ᾽Οδυσσέως. Ὁ. 97. Παιπα- 
- “» , “ λύεσσαν) Τραχεῖαν. ἔνθεν κἀν τῇ συν- 

00, προΐην] προΐειν Ἡ. ὙΥ. 
τοῦ. θυγατρὶ] θυγάτερ (819) Η, θυγατέρ᾽ ὙΥ. 

104. ά- 

Ἰθείᾳ παιπάλιμον λέγομεν ἄνδρα τὸν τρα- 
χὺν καὶ μὴ ἁπλοῦν. Ψ]ρ. οϑ8. Οὔτε 
βοῶν) Βοῶν ἔργα ἡ ἠροτριασμένη γῆ, ἀν- 
δρῶν δὲ, ἀμπελὼν καὶ τὰ τοιαῦτα. Β. 
100. Προΐειν] Προέπεμπον. Ὑ ]ρ. 103. 
Ἧιπερ ἅμαξαι] Γρ. ἧ κεν ἅμαξαι. Ηδ1]. 
104. Καταγίνεον] Κατεβίβαζον. ἔστι 
δὲ ἀγινεῖν κυρίως μὲν τὸ ἄγειν ἐκ τῆς τοῦ 
ἄγω παραγωγῆς, νῦν δὲ τὸ καταφέρειν. 
Β. τοξ. Σύμβλητο] Ἤρχετο. ψυΐρ. 
564. Βᾶγηθβ. θη. ξύμβληντο" συνήρ- 
χοντὸς 1ού. Θυγατρὶ ἰφθίμη] Γενναίᾳ 
κατὰ τὸ σῶμα. ᾿Αντιφατῆς (5ογ. -ῆα) 
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ἡ μὲν ἀρ ἐς κρήνην κατεβήσετο καλλιρέεθρον 

᾿Αρτακίην, ἔνθεν γὰρ ὕδωρ προτὶ ἄστυ φέρεσκον' 

οἱ δὲ παριστάμενοι προσεφώνεον, ἔκ τ᾽ ἐρέοντο, 

ὅστις τῶν εἰή βασιλεὺς, καὶ οίσιν ἀνώσσοι. 
ἡ δὲ μάλ᾽ αὐτίκα πατρὸς ἐπέφραδεν. ὑψερεφὲς, δώ. , 

εὗρον, ὁσήν τ᾽ ὄρεος, κορυφῆν, κατὰ δ᾽ ἔστυγον. αὐτήν. Ϊ 

ΟΔΥΣΣΕΊΙΑΣ Κ. 101---124. 118. Χ᾿ Ι 

11} 

Ἶ δ᾽ αἷψ εξ ἀγορῆς ἐκάλει κλυτὸν ᾿Αντιφατήα, Ϊ 

β 

οἱ δ᾽ ε ἐπεὶ εἰσῆλθον κλυτὰ δώματα, τὴν δὲ γυναίκα ' 

ὃν πόσιν, ὃς δὴ τοῖσιν ἐμήσατο λυγρὸν ὄλεθρον. 

αὐτίχ, ἐ ἐγώ μάρψνας ε ἑτάρων ὡπλίσσατο δόρπον" 

τῶ δὲ δύ ἀΐξαντε φυγή ἐπὶ νηως ἱκέσθην. 

αὐτὰρ ὃ τεῦχε [βοὴν διὰ ἄστεος" οἱ δ᾽ ἀΐοντες 

φοίτων ἰφθιμοι Λαιστρυγόνες ἄλλοθεν ἄλλος, 

μυρίοι, οὐκ ἄνδρεσσιν ε ἐοικότες, ἀλλὼ Γίγασιν. 

οἱ ῥ᾽ ἀπὸ πετράων ἀνδραχθέσι χερμαδίοισι, 

βάλλον. ἄφαρ δὲ κακὸς κόνωβος κατὼ νης ὀρώρει, 

ἀνδρῶν ὀλλυμένων, νηῶν θ᾽ ὥμυο ὠγνυμενάων. 

ἰχθὺς δ᾽ ὡς, πείροντες, ἀτερπέω δαϊτω φέροντο. 

1οΥ᾽. κατεβήσετο] κατεβήσατο Ἡ. 
110. τῶν] τῶνδ᾽ Η.Ὸ. Ν. ὙΥ. 
σειΐ. 

πνον ΗΣ Υ. Υ. 

120. βε[οικότες. 

10. ξανάσσοι. 

10. φέροντο] πένοντο Ἡ.Ὸ Ν. 

ἀπὸ τῆς ᾿Αντιφάτεος, τὸ δὲ ᾿Αντιφάταο 
ἀπὸ τῆς ᾿Αντιφάτης. Β. τοϑ. ᾽Αρτα- 

κίην] "Ὄνομα κρήνης. εἶπον δὲ τὸ ὕνομια 

παρὰ Κίρκης μαθόντες (Ν υἱρ΄. παρ᾿ αὐὖ- 

τῆς μεμαθηκότες). λέγει γὰρ, Οἶδα καὶ 
αὐτὴ ᾿Ημὲν ὅσ᾽ ἐν πόντῳ πάθεν (Ὸ]ρ. 
πάθ᾽) ἄλγεα ἰχθυόεντι, Ἤδ᾽ ὅσ᾽ ἀνάρσιοι 
ἄνδρες (κ΄. 457.). ἢ κατὰ τὸ σιωπώμε- 
γον παρὰ τῶν φυγόντων μαθόντων παρὰ 
τῆς κόρης (ῷ. μαθόντες παρὰ τῆς Κίρ- 
κης) ἐπύθοντο. ᾧ. Ψυ]ο. (ΒΥ 6 8118 
560Π0]. νυ]ρ. ὁΧ ΔΙ γ10 ΟΟΥΓΘΧΙΐ.) 
110. Τὸ δὲ, οὖσιν, ᾿Αρίσταρχος διὰ τοῦ 

τ. Ηδ1]|. 113. Ἔστυγον] ᾿Εφοβήθη- 

10. οἷσιν] τοῖσιν ὟΥ͂. 
115. ἐμήσατο] ἐμήδετο Ν. 

χε 

119; τεῦχε] τεῦξαι Ἡ. τεῦξενν. 

123. ἀνδρῶν] ἀνδρῶν τ᾽ Η. 

ρθντες] σπαίροντες ΄. ἀσπαίροντας ἀταρπὲα ἈΡΟ]]ΟὨϊι5. ν. φέροντο. ΡΟΝ. 

βαστάζουσι. Β. Μέγα βάρος παρέχουσι" 

[20 

1οϑ,. προτὶ] ποτὶ “" 10. ξάστυ. 

10. ἀνάσσοι ἀνάώσ-. 

10. βόν. τ16. δόρπον] δεῖς, 

10. ξάστεος.᾿ 

10. ξωγνυμενάων. 124. πεί- 

σαν, ἐξεπλάγησαν. ἡ γὰρ Στὺξ ἐκ- 

πληκτική ἐστιν. Β. Ω. 115. Ὃν πότ᾿ 
σιν] ᾿Αντιφάταν (510) ἀπὸ τῆς ᾿Αντι- 
φάτης εὐθείας. Ο. ΕΟ δὰ τοῦ: τὸν 

Δεῖπνον) Γρ. δόρπον. Ἠαγ]. 121. ᾿Αν-᾿ 
δραχθέσι χερμαδίοισι] Ἤτοι τοῖς δυνον-- 
μένοις ἄνδρα καταβαρύνειν. ἢ ἅπερ αὖ- 
τοῖς μὲν ἦν χερμάδια ἄλλων δὲ ἀχθοφο-. 
ρήματα' ἢ μέγα βάρος παρέχουσι τοῖς 

τοῖς βαστάζουσιν ἀνδράσι" ἢ εὐγενέσι," 
τοῖς δυναμένοις ἄνδρα καταβαρύνειν" ἢ 

μεγάλοις. Ὁ. Οἵ. ναὶρ. 124. Ἰχθῦς 
δ᾽ ὡς πείροντες] ᾿Αντὶ τοῦ νηχόμενοι καὶ, 



ΝῚΒ. Χ. 

Ψ ᾽ « Ν " ΄ ΄ “Ὁ ἢ φρ οἱ τοὺς ὁλεκον λιμένος πολυβενθέος ἐντὸς, 

-» Ν ΦΩΝ τῷ ἀπὸ πείσμιατ᾽ ἔκο, 
ἡ ᾿ 

᾿ ΄ ᾿ 
μβαλέειν κώπησ:- Σ 

ὌΝ ἢ 7 2 »ς ᾿ ἱ δ᾽ ἅμα πάντες ἀνέῤῥιψναν, δείσαντες ὄλεθρον. 
'σπασίως δ᾽ 

ΟΔΥΣΣΕΙΑΣ Κ. 125-----130. 577 

2 Ἀ ᾽ 7 
» ν»' ε 7 σμενοί ἐκ, θανάτοιο, φίλους ὀλέσαντες εταίρους. 

12ς ὩΣ ν᾿ . Ν γ᾿ “ΔΑ, 15 “ “ ͵ γόῴρω ὃ ἐγω ξίφος ὀξὺ ἐρυσσάμενος σώρω μήρου " 
Χ 

ὧ γεως κυανοπρώροιο. 
᾿] ᾽ "»εο᾿ ες ᾿. 3 ΕῚ ΄ δ ἐμοῖς εἐτώροισιν ἐποτρύνας εκελευσω 

εὖ... 9 3 Ἄ ίν᾿ ὑπ᾽ ἐκ κακότητα φύγοιμεν. 

130 Ε 2 » ,“ ͵7 ΄ ἐς πόντον ἐπηρεῴεως φύγε πέτρας » δ ΙΝ ΓΒΕ, 5 δ 3. Ζῆν ἤνς ἐμὴ" αὐτὰρ αἱ ἄλλαι ἀολλέες αὐτόθ᾽ ὄλοντο. 
" ᾿ “4 Ἷ ᾽ ͵7 ΄ 

ὥς Ενθεν δὲ προτέρω πλέομεν, οκαωχήμενοι ἥτορ, 

135 
ἰωΐην δ᾽ ἐς νῆσον ἀφικόμεβ᾽" ἔνθα δ᾽ ἔναιε 
.ψ. 9 ὁ 

ΕἸ ΄ ἐρκή εὐπλόκαμωος, δεινὴ θεὺς, αὐδήεσσω, 
᾽ 

ψ' ὑτοκωσ᾽ γνήτη ὀλού φρονος Αἰήταο" 
μῴω δ᾽ ἐκγεγάτην φαεσιμβρότου ᾿Ηελίοιο, 

΄ .9 Ῥ΄. 5 "“ »" ἡτρὸς τ ἐκ ΠΕερσής, τὴν Ὠκεανὸς τέκε παῖδα. 

126. ἐγὼ ξίφος] ἐγὼν ἄορ Η. 
μεν Η 

ὥντες ὥσπερ ἰχθύες. ἢ διαπείροντες 
ἰχθύας. Γράφεται καὶ, σπαίροντας. 
βόντες δὲ καὶ ἀντὶ τοῦ διείροντες. 
ἰρ,. Ἤτοι πειρῶντες (50. περῶντες) 
νηχύμενοι ὡς ἰχθῦς. ἢ πείροντες αὖ- 
; τοῖς ὀδοῦσιν. Τὸ οὖν πείροντες ἀντὶ 
πειρῶντες (807. περῶντες) τὸν λιμένα 
διανηχόμενοι ὡς ἰχθύες. Ἐὶ δὲ γρά- 
αἰ, ἰχθὺς ὡς εἴροντες ἀτερπέα δαῖτα 
ὄντες, ὁ γνοὺς αὐτοῦ οὕτως, ὡς ἰχθῦς 
οὺς συνείροντες καὶ ὁρμαθοὺς ποιοῦντες 
ρὸν εἰς τοὺς οἴκους. ἢ ἴσως ξύλοις ἀπε- 
μένοις διέπειρον αὐτοὺς καὶ ὡς ἰχθύας 
τῆς θαλάσσης ἀνείλκοντο. Β. Ω, 
στοφάνης, ἰχθὺς δὲ ὡς εἴροντες. 
τ]. Πένοντο] ᾿Αρίσταρχος, φέροντο. 
[], Φέροντο] Προσεφέροντο. νυ]. 
. Οἱδ᾽ ἅμα] Τοῦτο μὲν ἐμφαντικόν. 
δὲ γράφουσιν, οἵδ᾽ 
λίστρατος δὲ καὶ 
ἄρα (8ον. ἅλα) 

ἄρα πάντες. 
Ῥιιανὸς διὰ τοῦ δ, 
πάντες, Ηζκαι]. 

), 

ΠΌΤ, 1, 

10. βερυσσάμενος. 
130. οἱ δ᾽ ἅμα] οἵδ᾽ ἅμα Ἡ. ἅλα ὙΥ. 

[20. φύγοιμενῚ φύ- 

᾿Ανέῤῥιψαν] ᾿Ανεκινήθησαν εἰς τὸ κωπη- 
λατεῖν. Θ. 131. Ἐπηρεφέας φύγε 
πέτρας] Τὰς τοῦ στόματος πέτρας οὐ 
τὰς βαλλομένας. ἥτοι ἄνωθεν ἐπηρεφεῖς, 
ἢ ἐπικεκλιμένας καὶ βαλλομένας κατὰ 
τῆς νηός. Β. Ω. 145. Αἰαίην δ᾽ ἐς 
νῆσον) "Ονομα νήσου. ταύτην ἔνιοί φασι 
τὸ νῦν Κίρκαιον πρὸς τῇ ᾿Ιταλίᾳ. Ο. 
νὰ]ρ. 146. Αὐδήεσσα) Ἤτοι περι- 
βόητος" ἢ εἰς διάλεξιν καὶ προσαγόρευ- 
σιν ἀνθρώποις ἐρχομένην" ἢ καθὸ ἐπίγειός 
ἐστιν. Β. Ω, Ψυ]ρ. ᾿Αριστοφάνης, οὐ- 
δήεσσα. Ηατ]. Οἷ, δὰ ε΄. 334. 137. 
᾿Ολοόφρονος} Τοῦ συνετοῦ (δ υρ, συνε- 
τὰ) καὶ ὁλόκληρα φρονοῦντος Ὁ. νυ ]ρ. 
ἢ ὀλέθρια φρονοῦντος. καὶ γὰρ μᾶγος ἦν. 
ῷ. Αἰήταο] Αἰήτης Κόλχων ἀδελφὸς 
(5οτ. βασιλεὺς), πατὴρ Μηδείας, Κίρκης 
ἀδελφός. Ω. 148. ἼΛμφω δέ) Ἤτοι ὁ 
Αἰήτης καὶ ἡ Κίρκη ἐγεννήθησαν ἐκ τοῦ 
Ἡλίου. ὦ, 130. Ἐκ Πέρσης Πέρση 

6 δἰΐατν οομϊοοῖς Τοιιρίυς Οἰιν. Νον. ἴῃ Ξαϊάι νυ. ἀνίῤῥεψαν, Ἰδινάδης κυ΄. 328, 8. 

..᾽.Ὁ 
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» Φ, ἊΝ ἐν »“» »ἪΆ ᾿ ͵Ζ -Ὁ" 

ἔνθα, δ᾽ ἐπ᾽ ἀκτῆς νηὶ κατηγωγόμεσθω σιωπή 
᾽ Ἢ 7 « 

νωύλοχον ες λιμένω, καὶ τις θεὸς ἡγεμόνευεν. 
5) ἡν ἂν 5 7 7 3 Ν ᾿ 7 

ἔνθα τότ᾽ ἐκβάντες δύο τ᾽ ἥμωτω καὶ δύο νύκτως 

κείμεθ᾽, ὁμοῦ καμάτῳ τε, καὶ ἄλγεσι θυμὸν ἔδοντες. 
Ε ες Ν 7 “5 « γ.. ΄, ΄ “ΟΝ 

ῳλλ ὁτε δὴ τρίτον ἡμνῶρ ευπλοκώμος τελεσ' ἥως, 
Ὕ, » ᾽ ε Ν Ζ » Ψ΄Ὺ 

καὶ τότ᾽ ἐγὼν ἐμὸν ἔγχος ἑλὼν καὶ φάσγανον ὀξὺ 
Ἂς 3 7.- ᾽ Ἂς 

κωρπωλίμως σαρο; γηὸς ὠνήιον ἐς περιωπήν, 

εἴπως ἔργω ἴδοιμι βροτων, ἐνοπήν τε πυθοίμην. 
3) ἃ, 3 Ε Ἄ, 

εστήν δὲ, σκοπιήν ἐς παιπωλόεσσαν ἀνελθὼν, 
᾽ εν 3 Ν 3 

καί μοι ἐείσατο καπνὸς ἀπὸ χθονὸς εὐρυοδείης, 
ψ' ᾽ Ξ ὃς ᾿ο ἊΣ “εἶ 

Κίρκης εν μεγάροισι» διὼ δρυμὰ συκνο κωὶϊ ὑλῆήν. 
΄ 2 5 Ἧ ᾿ ῃς Ν 

μερμήριξα δ᾽ ἔπειτα κατὼ φρένω καὶ κατὰ θυμὸν 
3 »“᾿ » ΔΧ ΄ 3 ἥν 32 "Δ 

ἐλθέιν, δὲ συθέσθαι, ἐπεὶ ἴδον αἰθοπώ κωπνόν. 
Ἐν ΄ ΄ 7 Ζ “ 

ὧδε δὲ μοι φρονεοντι δοάσσατο κέρδιον εἰναι, 
ὍΔ 8 Δ πὰ ὩΣ Ν Ν -“ 7 

σρωτ ἐλθόντ᾽ ἐπὶ νηῷ θοὴν καὶ θίνω θαλάσσης, 
»ο“Ὁ ς “"" "ΙΑ 

δέπνον ἑταίροισιν δόμενωι, σροεμεν τε πυθέσθαι. 
3 4 ὦ Ν Ν “". δ ᾿ς 3 7] 

ἀλλ᾽ ὅτε δὴ σχεδὸν ἡώ κιων νεὸς ὠμφιελίσσης, 

140. νη] νῆα Η. Υ. 
ἀπὸ ἢ 

146. παρὰ] παρὰ Η. 

141. θεὸς] νἱἀθίιν ἃ Ὧ1. ΡΓ. ἔα]8586 θεῶν Η. ΡΟΝ 

147. βέργα Είδοιμι. 140. ἐβξείσατο. 152. καπν: 
ὃ Ι} 

ὕπνον Οἵ ΒΙΙΡΙΆΒΟΥ. γρ. καπνὸν Η. Ὁ. Εέδον. 156. νεὸς] νεὼς Η. 10. 

φιξελίσσης. 

᾽Ωκεανοῦ μὲν ἦν θυγάτηρ, Ἡλίου δὲ γυ- 
νή. Ἥλώυ δὲ καὶ Πέρσης Αἰήτης καὶ 
Κύκη. Ἡσίοδος δὲ (Θ, 411.) καὶ τὴν 
Ἑκάτην Περσηΐδα λέγει. “αἷς. Ω. 
140. Κατηγαγόμεσθα)] Κατάγεσθαί 

᾿ ϑ. ἢ 7 3 , 3 φασιν τὸ ἀπὸ θαλάττης εἰς λιμένα ἐλ- 
θεῖν, καὶ ἀνάγεσθαι τὸ ἀνάπαλιν. δο- 

κοῦσι γὰρ κατὰ τῆς ἀκτῆς ἔρχεσθαι. Β. 

Ω. 141. Ναύλοχον] Ἤρεμον (50), 
παρὰ τὸ λάζεσθαι" ἢ κεκρυμμένον, παρὰ 
τὸν λόχον. ὦ. ἴἔλλλως. τὸν εἰς φυλα- 

Ν -“ “ ᾽ Ζ΄ΨᾺ Ἃ ν ἤἘ’. Ν κὴν τῶν νεῶν ἐπιτήδειον᾽ ἢ ἐν ᾧ ὡσπερεὶ 
κοιμῶνται αἱ νῆες" ἢ τὸν τὰς ναῦς κρύπ- 

Ἃ ε , τοντα ἢ ὑποδεχόμενον. ΒΒ. Ὡ. οἵ 6χΧ 
Ρᾶτίβ Ψα]ρ. ᾿Εγὼ δὲ ναύλοχον λέγω 
ἐκ τοῦ λοχᾶσθαι καὶ κρύπτεσθαι ἐν αὐ- 
τῷ τὰς νῆας. θ. ὦ. 146. ᾿Ανήϊον] 
᾿Ανήρχοντο τόπον ὑψηλὸν ἀφ᾽ οὗ ἐστι 
περισκέψασθαι καὶ ἀποσκοπεῦσαι Ω. 

(νι... Περιώπην. τόπον ὕψ. Θ᾽ 

150. Διὰ δρυμά] Διὰ δρυμῶν πὺυκῇ 

καὶ τῆς ὑλῆς. ἀντιπτώσει γὰρ ἐνταῖ" 

κέχρηται. Δρυμὸς ὁ κατάπυκνος 

δένδροις τόπος, δρύομός τις ὧν. Ο. “Ἢ 

Αἰθοπα] ᾿Αρίσταρχος τὸν ἐκ τοῦ αἰθ' 
θαι ἀνωδιδόμενον. Ω. (864 ἴῃ Μεά 

τᾶ ]6 δά τςο. τεϊαΐαπι: οἵ, ΨΝ 

153. Δοάσσατο)] Κυρίως δοάσασθαι 

δυοῖν ἑλέσθαι θάτερον. ἔστι δὲ ἡ λ}ι 

κατὰ τοὺς παλαιοὺς οὐ μόνον ἀντὶ 

ἔδοξεν ἀλλὰ καὶ ἀντὶ τοῦ ἡρέθην 1 

ἐκρίθη. πρῶτον μὲν ἐλθεῖν εἰς τὸν αἶγ' 

λὸν καὶ δοῦναι τοῖς φίλοις αὐτοῦ δεῖπ 

εἶτα στεῖλαι αὐτοὺς εἰς τὸ μαθεῖν τὰ 

τῇ χώρᾳ ἐκείνῃ. Β. ῷ. 155. Δεῖ 
ἑτέροισιν δόμενα] Ὅπως διὰ τὸ ὀλ 
εἶναι τὰ σιτία αὐτὸς ἐφύλασσεν. ᾿ 

ι56. Ἦ;.α] Καὶ ὑπῆρχον. κανονίξε! 



: 

18. ; ΟΔΥΣΣΕΙ͂ΑΣ Κ. τς γετττιόο. 9219 
Ν 2 7 »"»" ᾽ ͵7 “-᾿θ" "7 (οὶ τότε τίς με θεῶν ολοφύρατο μουνον εόντω, 

, ε«», ε 7 3 ᾽ ς , ) ς βῶ μοι ὑψίκερων ἐλώφον μέγαν εἰς ὁδὸν αὐτὴν 
' ᾿ « Ν 7 ΡᾺΒ ᾽ "» “ κεν" ὁ μεν ποτωμόνδε κωτηιεν εκ νομῴου υλῆς, ͵7ὕ δὲ ᾿. Π) ΄ 3 7 μένος, δή γῶρ μιν ἔχεν μένος ἠελίοιο. ᾿ 16ο 
Ν θ᾽ ᾽ π᾿ Ἂν 7 5. 77 ΠΗ » ἐν δ᾽ ἐγὼ ἐκβαίνοντα κατ᾽ ἄκνηστιν μέσω νῶτα 
ἀν Ἂ Ν 4. Ὁ ἧς Ζ 7 2 ΄ “ληξα τὸ δ ὠὐγτείρυ δόρυ χῶώλκεον ἐξεπέρησ ε᾿ 
7 Ῥ. " οι Ἂν ᾽ Ἃ ὅὴ ἄδδ᾽ ἔπεσ᾽ ἐν κονίησι μωκῶν, ἀπὸ δ᾽ ἔπτατο θυμός. 

» ΕΙ ἈΝ ᾽ . ΕῚ ᾽ »" ω δ᾽ ἐγὼ ἐμβαΐίνων δόρυ χάλκεον ἐξ ὠτειλῆς 
' γ΄ δῶν λ Ἐ7 Ζ δ να 7 ρυσάμην" τὸ μὲν αὖθ, κατακλίνας ἐπὶ γαϊη 
σ᾽" ἀὐτὰρ ἐγὼ σπασάμην ῥῶπάς τε λύγους τε' 
εἴσμω δ᾽, ὅσον τ᾽ ὄργυιαν, εὐστρεῴες ἀμφοτέρωθεν 
λεξάμενος συνέδησω πόδας δεινοῖο πελώρου. 
ἥν δὲ καταλοφάδια φέρων ἐπὶ νῆα μέλαιναν, 
163, κάδδ᾽] κὰδ δ᾽, αἱ ΒΘ ΠΡΟ , 
᾿ πείσμαθ᾽ ρτο ν. 1. Υ͂. 

οὕτως, ἔω τὸ ὑπάρχω, ὃ μέλλων ἔσω, ὃ 
ῥακείμενος ἧκα, ὃ μέσος εἶα καὶ δια- 
σει, καὶ τροπῇ τοῦ ε εἰς ἡ, ἦα. ΒΡ. 
9. Κατήϊεν] Ἔϊω τὸ πορεύομαι, καὶ ὁ 
ρατατικὸς ἤϊον, ἤϊες, ἤϊε, καὶ κατήϊεν. 

16ο. Δὴ γάρ μιν ἔχεν] Τὸν (Ο. 
") ἔλαφόν φησιν ὑπὸ τοῦ ἡλίου ἐκ- 
.αὔσθαι καὶ ὡς ἐν πυρὶ γεγονέναι, διὸ 
ὶ ἐπὶ τὸν ποταμὸν κατιέναι (Ω. κατ- 
ετὸ) τοῦ πιεῖν ἕνεκα. ν]ρ. Ω. 
νόδοτος, δὴν γάρ. μιν. ΗΑ]. τότ. 
τ᾽ ἄκνηστιν) Καταχρηστικῶς φησιν ὃ 
ίσταρχος ἐπὶ τῶν θηρίων εἶναι τὴν 
στιν. οὐ γὰρ αὐτὴν μόνην ἀδυνατοῦ- 
κινήσασθα, (30Υ. κνήσ.) ἀλλὰ καὶ 
ὀσφὺν καὶ τὸν τράχηλον. ἴΑλλως. 
᾿ γινώσκειν ὅτι αὐτὸς ἐπεξηγεῖται ἥ 
ἵν ἄκνηστις διὰ τοῦ εἰπεῖν μέσα νῶτα, 
ι ἡ ῥάχις, ἢ τὰ μέσα τῶν τετραπό- 
παρὰ τὸ μὴ δύνασθαι κνήσασθαι. Ο. 
Ουὶρ. τό2. Μακών]) ᾿Ωνοματο- 

Ῥεπηὰ 500]. Η δ]. νουθαὰ ἤπης νϊὰθο σοΟΥΓ ρα 6586 ὁχ ἰδ 

165. ξερυσάμην. 167. πεῖσμα] 

πεποίηκε τὴν λέξιν, οἷον, ποιὰν φωνὴν καὶ 
ἄσημον ἀποτελέσας. ψυρ. Β. Ω. 
164. ᾿Εμβαίνων] ΤΡ. διὰ τοῦ μ.» ἐμ- 
πάσας, ἐπιβὰς, πλησιάσας ὡς τὸ, Λὰξ 
ἐν στήθεσσι, βάς (1]. ζ΄. 6ς.) Ἠαἱ]. 
ἜἘπιβαίνων ὡς λάξ. Ψυὶν. τ66. Ῥῶ- 
πας τε λύγους τε] ἹἹμαντώδη φυτὰ ἐπι- 
μήκεις καὶ εὐκάμπτους ῥάβδους ἔχοντα. 
Β. ὦ. νυἱς. τόρ. Καταλοφάδια 4] 
ὙΦ᾽ ἕν ἀναγνωστέον ὡς τὸ κατωμάδια " 
καὶ τόνῳ καὶ σημαινομένῳ. Β. Ω. "Αλ- 
λως. Καταλοφάδια ἀντὶ τοῦ καταλο- 

φαδίως. Οὕτως (Β. οὐδὲ) δὲ δεῖ νοεῖν ὅτι 
ἐβάσταζε τὴν ἔλαφον ὁ ᾽Οδυσσεὺς με- 
ταξὺ τῆς κεφαλῆς καὶ τῶν ὦμων (Β. 
καὶ τῶν δύο ποδῶν). μέσον γὰρ τῶν πο- 
δῶν τὴν (50. τῶν) ἄνω ἔσχε τὴν ἰδίαν 
κεφαλὴν ὁ ᾿Οδυσσεύς. κατεῖχε δὲ τοὺς 
δύο πόδας συνδεδεμένους ταῖς δύο χερσὶ 
σκηριπτομένους τῷ δόρατι. Β. 9. ΚΑ- 
ΤᾺ ΔΛΟΦΑΔΕΙ͂Α, κατὰ λόφου καὶ αὐ- 

Γρ. διὰ «οὔ μ ἐν σά- 
: ἰἴάσαο δἀποίδξιηι οϑὲ ῬΓΟΡίΘυ 605. ααῖ]115 Οὐδ ΟΥ5 ΒΟΓΠΙΟ ΓΘ] αΪγογο νἱἀογοῖαγ ἐσ- 

ΒΟΌΤΊΥΜ. ων, 

Καταλλοφάδεια οἱ ᾿ ΒΙΡΟΙ εἰ 6 5010]. πηαγα,. οοαϊοῖς ΗΔ.]. αἴους Ρους. ΒΌΤΤΥΜ. 
ως ἴουπα ποι ΟΟΟΙΤΙϊ, 80 κατωραδὸν, οἱ 1]. Ψ΄. 431. ὅσσα δὲ δίσκου οὐρα κατω- 
ἴοι φίροντα. ΒΌΤΥΜ. 

τ δίς ν΄. 



380 ΟΔΥΣΣΕΙΑΣ Κ. ι1γο---ι88, 118... 

ἔγχει ἐρειδόμενος, ἐ ἐπεὶ οὔπως ἦεν ἐπ᾽ ὥμου. 170 

χειρὶ φέρειν ἑτέρη" μάλα γὰρ μέγω θηρίον ἡ γεν. 

κάαδδ' ἔβαλον προπάροιθε γεώς" ἀνέγειρα δ᾽ ἑταίρους | 

μειλιχίοις ἐπέεσσι, παρασταδὸν ἄνδρω ἕ ἀρνόλω 

αν: φίλοι, οὐ γάρ σωὼς καταϑυσόμε!᾽, ὠχνύμενοί περ, 

εἰς ᾿Αἴϑαο δόμους, πρὶν αι ϑύνδ ἥμαρ ἐπέλθη. ιης 

ὠλλ᾽ ὥγετ᾽, ὄφρ᾽ ἐν νηὶ θοὴ ββρωσίς τε πόσις τε, 

μνησόμεθα βρώμης, μηδὲ τρυχώμεβα, λιμῷ. 

Ἃς ἐφάμην" οἱ δ᾽ ὦκω ἐμόϊς ἐπέεσσι πίθοντο' 

ἐκ δὲ καλυψώμενοι παρα θῖν ἁλὺς ἀτρυγέτοιο 

θηήσαντ' ἔλαφον' μώλω γὰρ μέγα θηρίον ἡ εν. τϑι 

αὐτὰρ ἐπεὶ τώρπησαν ὁρώμενοι ὀφθαλμοῖσι, 

χέιρας γιψνάμενοι τεύχοντ᾽ ἐρικυδέα δοίτα. 

ὡς τότε μὲν πρόπαν ἡμαρ ες ἠέλιον καταδύντω 

ἥμεθα δαινύμενοι κρέα τ᾽ ἄσπετα καὶ μέθυ ἡδύ" 

μος δ᾽ ἠέλιος κατέθυ, καὶ επὶ κνέφως ἦλθε, ι8 

δὴ τότ ̓ ἐκοιμήθημεν ε ἐπὶ ῥήγμίνι θαλάσσης. 

μος δ᾽ ἡριγένεια φάνη ῥοδοδάκτυλος ἢ ἠὼς, 

καὶ τότ᾽ ἐγὼν ὠγορὴν θέμενος μετὰ πᾶσιν ἔειπον᾽ 

172. νεώς] νεός ὟὟΥ. 173. βεπέεσσι. βέκαστον. 174. πως κωταδυσόμεθ᾽ 

πω καταδυσσόμεθ᾽ Ἡ. πω Ὗ. 1175. ἐπέλθῃ] ἐπέλθη ἰοχῖ, ἐπελθεῖν 50 }Π0], Ἐ 

178. βεπέεσσι. 184. βηδύ. 188. ἔξειπον. 

χένος, κατὰ τραχήλου. ψυϊς. 170. θανεῖν παρὰ τὴν εἱμαρμένην. δεῖ ὁ 

Ἐπεὶ οὔπως ἦεν ἐπ᾽ -ὦμου) Οὐκ ἐδυνάμην ἐσθίειν. . 178. Ἔν τισι τὸ, οὕτα 

γὰρ τῇ ἀριστερᾷ χειρὶ μῖν τοῦ ἑνὸς φέρεται." Ηδῖ]. 179. Ἔκ δὲ καλ 

ὥμου φέρειν τὴν ἔλαφον. Ω. Οὔπως ψάμενοι] ᾿Απογυμνώσαντες τὰς ἦψ 

ἦεν] ᾿Αριστοφάνης δὲ, οὔπως εἶχεν. ἤτοι ἀποσκεπασθέντες τὰ ἴδια σώ 

δ]. Οὔπω εἶχεν] Οὐκ ἐνεδέχετο ἐκ τοῦ ὕπνου ἐγερθέντες. ὦ. 18ο. 

ἔχειν. γυ!ρ. 174. Οὐ γάρ πως} Τινές ήσαντ᾽ ἔλαφον] Ἔθος γὰρ τοῖς πὸ 

φασιν ὃ ὅτι ἀπὸ τοῦ γὰρ ἤρξατο. ἐγὼ δὲ θαυμάζειν τὰ ἀπὸ ἄγρας εἰλημμένα. ( 

οἴομαι ὅτι ἡ σύνταξις οὕτως ἔχει. ἥ 182. Ἐρικυδέα] Τὴν ποιοῦσαν γα 

ἀλλὰ ἀντὶ τοῦ ἢ (5ϊῖ6 : 501. δή)" ὦ φί- ἢ μεγάλως ἔνδοξα (ἔνδοξον εἴη. ΒαΙῃ 

λοι ἄγετε δὴ, ὕφρ᾽ ἐν νηὶ βρῶσίς τε πός Ψυὶσ. τ 5: Ἦμος δ᾽ ἠέλιος κα 

σις, μνησόμεθα βρώμης. οὐ γάρ πω κα- Οὐδὲ μετὰ τὴν τροφὴν λέγει πρὸς α 

ταδυσόμεθα ἤτοι κατελευσόμεθα καὶ περὶ τῆς κατασκοπῆς, ἀλλ᾽ ἑαυτὴ ] 

κατέλθωμεν, ἀχνύμενοί περ εἰς ᾿Αἴδαο ἑωθινὴν) πρώτην. 9. ι88. Ῥιανὸς, 

δόμους πρὶν μόρσιμον ἡμαρ ἐπελθεῖν. Ω, τότ᾽ ἐγὼν ἀγορὴν θέμενος μετὰ 

175. Εἰς ᾿Αἴδαο δόμους Οὐκ ἔστιν ἀπο- ἔειπον. Η 817]. Μετὰ πᾶσιν}᾿ ἜνιΗΝ 

Ῥίο ὅκα. Ῥούξ. Αἰίογα ἰίαααδ Ἰοοῖίο Γπουῖ οὕτω ἐμοῖς, ΒΌΤΤΜ. 



118. Χ. ΟΔΥΣΣΕΙΑΣ Κ. 189---2ο7. 981] 

Κέκλυτέ βέευ μύθων, κωκά περ πάσχοντες, ἑταῖροι" 

ὦ φίλοι, οὐ γάρ τ᾽ ἴδμεν, ὅπη ζόφος, οὐδ᾽ ὅπη ὼς, [90 

οὐδ᾽ Ὁ ὅπη ἠέλιος φαεσίμίβροτος εἰσ᾽ ὑπὸ γαῖαν, 
οὐδ᾽ ὅ ἘΚ ἀννεϊται" ἀλλὰ φραζώμεθα θᾶσσον, 

εἴ τις ἔτ᾽ ἔσται μῆτις, ἐγὼ δ᾽ οὐκ οἴομιωι εἶνον" 

εἶδον γὰρ σκοπιὴν ἐς παιπαλόεσσαν ἀνελθὼν, 

νῆσον, τὴν πέρι πόντος ς ἀπείριτος ἐστεφάνωται" 199 
αὐτὴ δὲ χθαμαλὴ κέτωι καωπνὸν δ᾽ ε εν μέσσῃ 

ἔδρωκον ὀφθαλμοῖσι, διὼ δρυμὰ πυκνὰ καὶ ὕλην. 

Ἃς ἐφάμην" τισιν δὲ κωτεκλάσθη φίλον ἥτορ, 

μνησα μένοις ἔργων Λαιστρυγόνος ᾿Αντιφάταο, 

Κύκλωπός τε βίης μεγωλήτορος, ἀνδροφάγοιο. 200 

κλαῖον δὲ λιγέως, θαλερὸν κωτο δάκρυ χέοντες" 

ὠλλ᾽ οὐ γάρ, τις πρῆξις ε ἐγίνετο μυρομεένοισιν. 

Δὐτὰρ ἐγὼ δίχα πάντας εὐκνήμιδας ὁ ετωίρους 

ἠρίθμεον' ἀρχὸν δὲ μετ᾽ ἀμφοτέροισιν ὅπασσα᾽ 

τῶν μὲν ἐγὼν ἥρχον, τῶν δ᾽ Εὐρύλοχος θεοειδής. 20ς 

Β δ᾽ ἐν κυνέη χωλκήρεϊ πάλλομεν ὦκα" 

κ δ᾽ ἔθορε κλῆρος μεγωλήτορος Ἑὐρυλόχοιο. 

190. 191. 102. ὅπη] ὅπῃ ὟΥ. 

γῶν. 204. ἠρίθμεον] ἠρίθμει ΧΙ. 

δής. 

. θον. Ψα]ο. (64. ϑομγονεὶ.) 190. 
Ὦ φίλοι} Καλλίστρατός φησιν ὡς ὑπό 
τινος ὃ στίχος (180.) προτέτακται ἀγ- 
γοοῦντος τὸ “Ομηρικὸν ἔθος, ὡς θέλει ἄρ- 

χεσθαι ἀπὸ τοῦ γάρ. Η]ἃ1]. Ὦ φίλοι 
οὐ γάρ τ᾽ ἴδμεν ὅπῃ ζόφος] Ταῦτα δὲ 
λέγει οὐκ ἀπορῶν, ἀλλὰ δεινοπαθῶν τοῖς 

παροῦσιν. ἀγνοοῦμιέν φησιν ἐν ποίῳ κλί- 
ματί ἐσμεν, καὶ οὐ δυνάμεθα συγκρίναι 
ὡς πρὸς ἑτέραν χώραν εἰ ἀνατολικοί ἐσ- 

μὲν ἢ δυτικοί. 
παρὰ τῶν οἰκητόρων, καὶ οὕτως τὸν ἐπὶ 

τὴν πατρίδα πλοῦν ποιησώμεθα, Ἔκ 
τούτων δὲ ἐκτετοπισμένη φαίνεται ἢ 

Ϊ ἐλθόντες οὖν μάθωμεν 

Νὰ. ποῖ, δὰ β΄. ΒΙΓΊΜ. 

190. γὰρ Εἴδμεν. 1904. βεῖδον. 100. βέρ- 

10. ἀρχὸν] ἀρχὴν Η. 205. θεοξει- 

πλάνη τοῦ ᾽Οδυσσέως. Β. Ω. ἴΑλλλως. 
᾿Αλογόν ἐστι τὸ τοὺς ἑταίρους ἀθυμίᾳ 

περιβάλλειν. λύεται δὲ ἐκ τοῦ καιροῦ. 
πρὸς γὰρ τὸ δεῖν σκέψασθαι τοὺς οἰκήτο- 
ρας τῶν τόπων ἥρμοττε τὴν ἀπορίαν τῶν 
χωρίων εἰπεῖν. 9. 193. Ἐγώ δ᾽ οὐκ 

οἴομαι] Τοῦτο εἶναι, διὰ μέσου φησὶν ̓ Αρ- 
χίλοχος (ϑ8ου. ᾿Αρίσταρχος ἃ) ὡς ἄν 
ἀπαλγήσαντος τοῦ ᾽Οδυσσέως ἰδίᾳ ἀνα- 

πεφωνῆσθαι. Ω. Ι905. Νῆσον τὴν 

πέρι πόντος) ᾿Αντὶ τοῦ ὡς ὄρος ἐπίκειται 

δ θάλασσα τῇ νήσῳ, οἷον δοκεῖν ἐπάνω 
αὐτῆς εἶναι. χθαμαλὴ γὰρ νῆσος προεί- 
ρήται. ἀπὸ τῆς στεφάνης οὖν τοῦ ὄρους, 

ἃ ΝΟΡΪ ΠῚ ᾿Ἀυχϑλυλενν οἵ ᾿Αριστώρχιου Γοηιδογιίη οχοιαρὶα νἱά. ἂρ. Ἀσδμηκ. ἰπ 
Ῥυβί, δὰ Ηφβνοι. ἰο. 11. ν.7. ΒΌΤΤΜ. 



δῷ ΟΔΥΣΣΕΙΑΣ Κ. 208 .-----224. 1.18. ὥ, 

»"Ἅ υλν ε} »“ 7 32) ἃ 4 “ἦ 

βὴ δ᾽ ἰένωι, ἅμωω τῷ γε δύω καὶ εἴκοσι ἐτώτροι 
7 Δ Δ 3, 

κλαίοντες᾽ κατὰ δ᾽ ἄμμε λίπον γοόωντας ὄπισθεν. 
εὗρον δ᾽ ἐν βήσσησι τετυγμένα δώματα Κίρκης 

ξεστοῖσιν λάεσσι, περισκέπτῳ ἐνὶ χώρω. 

ἀμφὶ δέ μὲν λύκοι ἤσαν ὀρέστεροι, ἠδὲ λέοντες, 

τοὺς αὐτὴ καωτέθελξεν, ἐπεὶ κακῶ φάρμακ᾽ ἔδωκεν. 

οὐδ᾽ οἱ γ᾽ ὡρμήθησαν ε ἐπ᾿ ἀνδράσιν, ὠὡλλ᾽ ὥρα τοίγε 

οὐρήσιν μωκρήσι περισσαίνοντες ἀνέσταν. 215 

ὡς δ᾽ ὅταν ἀμφὶ ἄνωκτω κύνες δαίτηθεν ἰ ἰόντω 

σαίΐνωσ᾽, αἰεὶ γάρ τε φέρει μειλίγματα θυμοῦ" 

ὡς τοὺς ἄμφι λύκοι κρατερώνυχες, Ἴδὲ λέοντες, 

σαΐϊνον᾽ τοὶ δ᾽ ἐδδεισῶν, ε ἐπεὶ ἴδον ωἰνὼ πέλωρα. 

ἔσταν δ᾽ εἰνὶ θύρησι θεας κωλλιπλοκώμοιο; 220 

Κίρκης δ᾽ ἔνδον ἀ ακουον ἀειδούσης ὀπὶ καλῇ, 

ἱστὸν ἐποιχιομένης μέγαν, ἄμβροτον οἷα θεάων 
λεπτά τε, καὶ χωρίεντα, καὶ ἀγλαὰ ἔργα πέλοντωι. 

τοῖσι δὲ μύθων ἡ ἤρχε Πολίτης, ὄρχώμος ἀνδρῶν, 

“ἙΝ 

2οὗ. Εείκοσ᾽. 

220. εἰνὶ θύρῃσι] ἐν προθύροισι ν. Υν. 

ἐστεφάνωται, εἶπε. Ὁ, 21ο. Ἔν 

βήσσῃσι) Ἔν τοῖς βασίμοις τόποις Ο. ἢ 
ἐν ταῖς προβάσεσι καὶ ὀρειναῖς κοιλάσιν. 
Ω. Νυὶρ. Δώματα Κίρκης) ᾿Απὸ τοῦ 
πληθυντικοῦ τοῦ δώματα πρὸς ἑνικὸν τὸ 
δῶμα ὑπήντησεν, ὡς τὸ, ἐξ ἑτέρων ἕτε- 

ρος; εἶτα ἐπιφέρει, οὐκ ἂν τίς μιν ἀνήρη 

περὶ αὐτὴν τὴν Κίρκηνχ. Ὁ, 213. Τοὺς 
αὐτὴ κατέθελξεν] Ἐξ ἀνθρώπων εἰς φύ- 

σιν λεόντων καὶ λύκων μετέβαλεν. Ο. 
Τὸ ἔθελξεν οὐ πρὸς τὸ μεταμορφῶσαι ση- 

μαίνει ἀλλὰ τὸ νωθέστερον ποιῆσαι πρὸς 
τὰς ἐνεργείας, ὡς ἐν ᾿Ιλιάδι, Αὐτὰρ ᾿Α- 

χαιῶν θέλγε νόον (μ΄. 25.5.). οἷον νωθέσ- 
τερον ἐποίει ὦ. πΠράους καὶ ἡμέρους 

Σ Μομάοβίββιμηο βου ρα πη 50ΠΟ] 1 Πὶ 510 ἀἰβρῖοο οἵ σουτῖρο. 

216. ὅταν] ὅτ᾽ ἂν 10. ξάνακτα. 210. Είδον. 
221. βοπί. 223. βέργα. 

ἐποίησεν. γυ!ρ. 27: Μειλίγματα 
θυμοῦ] Τὰ μειλίσσοντα καὶ καταπραῦ- 
νοντα αὐτῶν τὸν θυμόν. Ὁ. Ω. φησὶ δὲ 
τὰς ἀπομαγδαλιὰς ἃς προσδεχόμενοι οἵ 

κύνες ἐγρηγόρασιν. ἢ κρέα τινὰ καὶ πρὸς 

ἡδονὴν δωρήματα. Ω. Οἵ. Ν]ρ. φησὶ 
τὰς ἀπομαγδαλιὰς δὲ τῶν δακτύλων αὖ- 
τοῦ" ἤτοι τὰ ἐκ τοῦ πίου (ἴ. πίους) ῥυ- 
πάσματα. Β. 220. Ἔσταν δ᾽ εἰνὶ θύ- 
ρῃσι] ᾿Αρίσταρχος γράφει, ἔσταν δ᾽ ἐν 
προθύροισι. Ηἃ1]. 221. ᾿Αειδούσης ὀπὶ 
καλῇ] Οὐδὲν ἄτοπον τὴν εἰς τόπον οὖσαν 
τοιοῦτον ὑποκλέπτειν τῇ δὴ τὸν πόνον. 
αἱ εὐγενιδες δὲ εἰσώγονται παρ Ὃμήρῳ 

ἱστουργοῦσαι. ὦ. 222. ἱστὸν ἐποιχο- 

ϑροοίας Πα μοῦ δ 
212. 10] μὲν ΒΙ ΠΡΌ] ΓΙ ΓΟ, δἀοσρρύπμη τοίου ἃ σΥΔΠΊ Δ ί160 «ὦ δῶμα αποά 51 ἴῃ ρεῶ- 
ορα, δώματα. 

ἀἸούμμι 510 ἐ 
οὐκ ἄν «τίς μειν ἀνὴρ ὑσεροπλίσσαιτο. 

1 ποϑίγο ἰοοὸ γοϊογαΐαν δα ΟἸγοθη. 
μεν ἀνήρ. ἢ περὶ αὐτὴν σὴν Κίρκην. 

(Ἰ}05 τοὶ Ἁ]Π10 4 ΘΧΘΙΡ] Ργοξοντ οχ Οά. ρ΄: 
ξ ἑτέρων ἕ ἕσερ᾽ ἐστὶν Υο]αίτπην Δα δώματα κώλ᾽ ᾽Οδυσσέως. Ἰῃ ΟΓΔΙΙΓ ΠΟΧ (268. ) 

Ἵατη Δ] Δ οὐδ τ πρὶ Γαςοπθ), 4π8. μὲν 1ΠΠπᾶ 
ΝΠΊ νΟΧ ΠΟῚ νΟΧ, ἀνήρη, αἸτ]τηΘ η68 οϑὕ 18 :--- 

ΒΟΤΊΤΜ. 

Ὁ ροδβίαιδπι ν. 266.. 



1118. Χ. 

“ ΄ (1. Ἕ ͵΄ 7 ος μοι κήδιστος ετωρων ήΨν, κεδγότωτός τος 

ΟΔΥΣΣΕΙΑΣ Κ. 225-230. 989 

225 
Ὑ 7 ᾽ ͵ 3 ΄ γξ. « Ν Ω, φίλοι, ἔνδον γαρ τις ἐποιχομενή μέγων ἱστὸν 

Ν γ 7 7 5... ᾽ “ὦ καλὸν ἀοιδιάει, δάπεδον δ᾽ ἅπαν φμῴφίμεμυκεν, 
᾿Ν Ν 2. ΄ ᾽ Ν ΄ -“» ή θεὸς, ηε υνη Φλλαο, φθεγγώμεθα θᾷσσον. 

«Δ λιν ἌΑ Ν ἼΡΕ “ "-“- Ὡς ὧρ εφώνησεν᾽ τοὶ ὃ ἐφθέγγοντο κώλευντες. 
ἡ δ᾽ αἶψ ἐξελθοῦσα θύρας ὥϊξε φαεινὰς, 230 

Ν Ψ ξ ς “Δ 4 “ἡ 5 .. δ, ΄ ἁ καὶ κάλει" οἱ δ ὥμώ πάντες ἀϊδρείησιν ἕποντο 
ΑΝ “Ὁ ΄ 5.» ν ᾧ υἱ ἋΡ Ευρύλοχος δ ὑπέμεινεν, οἰσσάμενος δόλον εἶναι. “- δ εν ὦ Ἰ δὰν Ν ͵ 7 εἰσεν δ εἰσωγώγουσω κατῶ κλισμούς τε, θρόνους τε. 

Ε “ἢ ὕ ΄ Ν ἐν δέ σφιν τυρόν τε καὶ ἄλφιτα καὶ μέλι χλωρὸν 
΄ "» Π τ δ δ ἃ δὲ 7 οιγὼ βώμνειω εκυκο φυγεμυέσγε Ε στῶ 255 

φάρμακω λύγρ᾽, ἵνα πάγχυ λαθοίατο πωτρίδος αἴης. 
αὐτὰρ ἐπεὶ δῶκέν τε καὶ ἔκπιον, αὐτίκ᾽ ἔπειτα 
ῥώβδω πεπληγυῖα κατὰ συφεοῖσιν εέργνυ. 
οἱ δὲ συῶν μὲν ἔχον κεφωλᾶὰς, φωνήν τε, δέμας τε, 

231. ἀξιδρείῃσιν. 

νῷ. . 4238. ἐβέργνυ. 

μένης] Πορευομένης εἰς τὸ ἱστουργεῖν. Ὁ. 
225. Ὅς μοι κήδιστος] Συγγενικωτάτης 
(νυ. -ὠτατος) φροντίδος ἄξιος, φίλ- 
τατος ἐξ ἐπιγαμίας. Ω. Ῥοβί 225. 
Οοαά. Ψ᾽πα. ςο. οἵ 133. ἰπβούπηΐ 
ὰης : Ὅ σφιν ἐϊῴφρονέων ἀγορήσατο 
καὶ μετέειπε. 221. ᾿ΟἹσσάμενος δό- 
λον εἶναι ᾿Απὸ τοῦ φιλοφρόνως αὐτοὺς 
καλεῖν μόνην οὖσαν, καὶ ἀπὸ τῆς τῶν θη- 
ρίων ἡμερότητος. ἐν ἄρ ὦ ἢ νυν. ῬΡοϑῖ 
ν. 233. Εἷσεν οἴο. Δαα τιν ἴῃς πηὰγ- 
Β΄'πρ οοάϊοιμν ΗΔ]. οἱ Ὁ. Ηὶς νϑὺ- 
8.15. Τεῦχεν ((). τεῦχε) δὲ κυκεῶ χρυ- 
σέῳ δέπαϊ ὄφρα πίοιεν ἡ, ΙΑ. ν. 416. 
.335. Πραμνείῳ) Ἢ πραὕὔνοντι τὸ μένος" 

παραμεμενηκότι ἥτο; παλαιῷ" ἢ πραμ- 
νείῳ, τῷ ἀπὸ τῆς Πράμνου. Β. ἜΝνιοι 

μὲν τῷ ἐκ πραμνείας ἀμπέλου γινομένῳ 
οἴνῳ. λέγεται δὲ πραμνεία ἄμπελος ὡς 
καὶ θέσεια καὶ μελίκερις (ν]ρ. μος 
ἰδηζιη), ὡς καὶ Θασία). ἔνιοι δὲ πραμ- 

232. ὀϊσσάμενος] ὀϊσάμιενος ὙΥ͂. 
ὕππὶ ἢ δέ ἴῃ τη Υρ 6 τεῦχε δέ οἱ κυκεῶ χρυσέῳ δέπαϊ, ὄφρα πίοιεν Υ. 

230. δέμιας] τρίχως . 

Ροβὲ 233 δήάϊ- 
235. ῥοί- 

νείῳ τῷ πραὔνοντι τὸ μένος, οἷον τὴν ψυ- 
χὴν εἰς πραότητα ἄγοντι. οἱ δὲ ὅτι τῶν 
οἴνων ἔνιοι μεν καυστικοὶ, ἔνιοι δὲ ἡδεῖς, 
τινὲς δὲ πραμνείσιοι καὶ παραμόνιμοι εἰς 
παλαίωσιν καὶ μὴ μεταβάλλοντες. Ο. 
Ψυ]ρ. 56ἀ ἴῃ Ω. ρμοβῖ νοοθθηὶ ἄγοντι 
βίδ[ ἢ) ἔνιο, δὲ παραμόνιμοι κ. τ. ε. 
ΟἸ 5518. ̓ π θυ ΠῚ 6 4115. 5238, “Ῥάβδῳ 
πεπληγυῖα) Πρὸς τὴν γοητείαν καὶ ἡ 

δ δὰ ες . » ΔΥ Δ ε πληγὴ τῆς ῥάβδου ἐνήργει. καὶ ὅλως αἱ 
« “0 Ὰ “ “ μ᾿ ᾿ 7 ῥάβδοι τῶν θεῶν ἔνεργοι παρ Ομήρῳ. 

7 ᾽ -" ΄ Ν Μ πλήξας οὖν τῷ σκήπωνι τοὺς Αἴαντας 
ὁ Ποσειδῶν ᾿Ενῆκε μένος (Τλ. γ΄. 50... 
καὶ ᾿Αθηνᾶ τὸν Ὀδυσσέα ἹῬάβδῳ πεπλη- 
γυῖα πάλιν ἐποίησε γέροντα (Οἀ. γ΄. 
420.). καὶ ὁ Ἑρμῆς ὥσπερ τιμίῳ ὅπλῳ 
χρῆται αὐτῇ, τῇ τῶν ἀνδρῶν Ὄμματα 
θέλγει Ὧν ἐθέλει, τοὺς δ᾽ αὖτε καὶ ὑπνώ- 

» ΄ ’ οντας ἐγείρει (1], ὡ΄.343.). ὦ. 530. 
Τρίχας τε καὶ πόδας] Γράφεται, τρίχας 
τε καὶ δέμας. Ω. Τρίχας τε καὶ δέμας] 

Υ Ὁσοὰ. ΝἹηά. 5ο. οἵ 1.33. νούβια πα ροαΐ ἴῃ ἶρϑο ἰδχίι οἵ ἴζὰ αυϊάδπι ἱποϊρι ομἴοπι : τεῦχε δέ οἱ, αἱ 316. οἰπὶ ἀοθογοῖ οϑϑὸ φεῦχε δὲ τος. ΒΌΤΤΥΤΜ. 
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καὶ τρίχας, αὐτὰρ γοὺς ἦν ἔμπεδος, ὡς τὸ πάρος πέρ. 

ὡς οἱ μὲν κλαίοντες ἐέρχατο" τοῖσι δὲ Κίρκη 

πάρ ῥ᾽ ἄκυλον, βάλαωνόν τ᾽ ἔβωλεν, κωρπόν τε κρωνείης, 

ἔδμεναι, οἱ οἵω σύες χαωμαιευνάδες αἰὲν ἔδουσιν. 

Εὐρύλοχος δ᾽ αἷψ' ἦλθε θοὴν ε ἐπὶ γηῶ μέλαιναν, 

ἀγγελίην ἑτάρων ἐρέων καὶ ἀδευκέα πότμον. 

οὐδὲ τ ἐκφάσθαι δύνατο ἔ ἔσος, ἱέμενός περ; 

κηρ ἄχεϊ μεγάλῳ βεβολημένος" ἐν δὲ οἱ ὄσσε 

δωκρυόφιν πίμπλαωντο, γόον δ᾽ ὠΐετο θυμός. 

ἀλλ᾽ ὅτε δή μῳ πάντες ̓ ἀγασσάμεθ᾽ ἐζερέοντες, 

καὶ τότε τῶν ἄλλων ἑτώρων κωτέλεξεν ὄλεθρον" 

240. τρίχας] δέμας Μ. 

2.7... ἔοι. 

Ζηνόδοτος, καὶ πόδας, γράφει. καὶ ἐν 

ἄλλῳ, φωνήν τε τρίχας τε «καὶ δέμας. 
ΗδΔ1]. 240. Αὐτὰρ νοῦς ἦν ἔμπεδος] 

Πρὸς τὴν ἑξῆς ἀθέτησιν ὅτι τὸ σῶμα μόνον 
ἠλλοιοῦτο ἡ δὲ ψυχὴ ἔμενεν ἀμετάβλητος. 
πῶς ἂν οὖν λέγῃ, σοὶ δέ τις ἐνὶ στήθεσσι 

γόος ἐστὶν (3.20. Ὁ] νὰ. 5600].) τῷ καὶ 

τοῦ νοῦ ἡλλοιωμένου ; ἡ δὲ λύσις ἐκ τῆς λέ- 
ξεως. Ο. Οὐχ ὃ σύμπας ἀλλὰ τὸ φιλάν-᾿ 

θρωπον (Ψ ]ρ. δα. δηΐ. ἀλλὰ καὶ κατὰ 
τὸ φιλανθρώπου) μόνον. διὸ καὶ σαίνου- 
σιν ὥσπερ δελφῖνες. Φιλάνορα δὲ οὐκ 

ἔλιπον βιοτὰν (Μ6α10]. φιλάνερα ---- 
βιωτὰν), κατὰ τὸν Πίνδαρον (π΄. 1π6. 
141. ϑομηρια, οχ Επιϑῖ, δα ἢ. 1.). 
Ω. νυ!ρ. Ἔμπεδος δὲ ἑδραῖος, βέβαιος, 

μὴ συνακολουθήσας τοῖς λοιποῖς. Β-. Ω. 
242. Παῤ᾽ ἃ ἄκυλον] ᾿Αρίσταρχος οὐκ 
οἷδε τὸν στίχον. ὁ δὲ Καλλίστρατος ἀντ᾽ 
αὐτοῦ γράφει, Παντὸς μὴν (Η 81]. παν- 
τός με) ὕλης ἐτίθει μελιηδέα καρπόν 

(ῃυο. ΡΟ Β. οχ Ηδ1].). ἄκυλον δέ 

8. 51 νογ6 Ποο 6 (οὔ. ΘΒΟ ΔΕΙΠῚ, [οπίθπη Πα 65 Ἰπθηοβϑο βου μύγοθ σαρ᾽ ὄκυλον, ὈΓΟ, 
ΒΌΤΤΜ. 

Ὁ δὶς οἴϊαπη ἃρ. Ετι5ῖ. ἢδθοὸ ποιηλῖηδ βουϊρία βαηῦ, πἰϑὶ αφαοα 1δὶ οβί σίσταξις : 
ΟἿ. τηοχ βοθο]. Β. ΒΟΌΤΊΤΜ. 

ς Τὴ 5680]. Να]ς. ἀγασσάμεθα οἴ ἀγαξόμεθα αἰτιιπΊαᾳ 16 Δ 18 ΠῈ ΘΙ ἢ ΘΧΡγθδβαδΝ, 
ΒΌΤΤΜ. 

͵ὔ μ σάρ ῥ ἄκυλον. Ῥαᾳ]. τοχί. παρρἄκυλον. 

νυ]. πίτααξυς. 

οαὶ. (Ὁπῆ. ᾿πέγα δᾶ μ΄. 353. ξ΄. 82. 

ΟΔΥΣΣΕΙ͂ΑΣ Κ. 

241. ἐξβέρχατο. 

βιέμενος. Ἡσπης νϑΥβα ΒΡΌΓ ΙΓ 6858 σθηβθῖ Ηδνηΐι5 ΕἸΧΟΙΥΒ. 3. δα 1. τ΄... 

240. ἀγασσάμεθ᾽" ἀγαζόμεθ' Ἡ. 

᾿ 

245 3250. 18. Χ Ὁ 

240 

245. βερέων. 

φησι τὸν τῆς πρίνου καρπὸν, βάλανον δὲ. 
τὸν τῆς δρυός. καρπόν τε- κρανείης, τὸν 
τῆς κρανέας καρπὸν ὃς πίταξις καλεῖς 

ται, οἱ δὲ βάρβιλος, οἱ δὲ μάραος Ὁ, 

Οἵ. Ψυ]ρ. ᾿Ακυλον, τὸν τῆς πρίνου 
καρπὸν τὸν καὶ ἄγριον βάλανον, ([ῃ8.. 
ἰζθγιιπλ βάλωανον,) τὸν τῆς δρυός. συκα-, 
μίνους ἡ συκάμινος, μιμαίκυλα τὸ κόμα-᾿ 
ρὸν. βάλανοι δὲ οὐ δρυῶν μόνον ἀλλὰ, 
καὶ φοινίκων καθ᾽ ὁμοιότητα. οὕτω δὲ 
καὶ τὸ τοὺ αἰδοίου παρά τισιν ἄκρον. καὶ 
βάλανοι δὲ Διὸς τὰ καστανά. Κράνειαι, 
δὲ παροξυτόνως τὸ φυτόν" ὁ δὲ καρπὸς. 

σεσίψγηται παρὰ τῷ ποιητῇ, καλεῖται δὲ, 

πίτταξις" οἱ δὲ βάρβυλόν φασιν, οἱ δὲ 
μάραον. Β. 243. ΧαμαιευνάδεςἾ ᾿Ἐπὶ 
βόθρου ὀρύσσουσαι καὶ κοιμώμεναι. Ψαϊρ,, 
245. ᾿Αδευκέα] Πικρὸν, ἀνιστόρητον,, 
ἀπροσδόκητον. Ω. 548. ᾿Ωἴετο θυμός] 
Προεφήτευε καὶ προενοεῖτο. ὦ. 240. 
᾿Αγασσάμεθ᾽] Ἔν ἄλλῳ, ἀγαζόμεθα.. 
Η 81]. ᾿Αγασσάμεθα“, ἐμεμψάμεθα.. 

Ἀ 
᾿ 

56}0], Ϊ 

2406. βέπος ' 
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πὴ « ᾿ ΄ ΟΥ̓ΩΝ Ἂς ΓΙ] »"Ὕ Ηιτομεν, ὡς ἐκέλευες, ἀνὼ δρυμὼ, φαίδιμ Οδυσσεῦ: 

«“ ᾽ Ζ͵΄͵ ΄ ΄ 

ὕρομεεν ἐν βήσσησι τετυγμένω δώματα καλὰ 
Ὁ“ 3 Γ Ψ ΕΣ 

ἐστοισιν λάεσσι, περισκέπτῳ ἐνὶ χώρῳ. 
γ Ἃ ΄ ε ᾽ ΄ ᾽ , γθα δὲ τις μεγῶν ἱστὸν ἐποιχομένη λίγ ἄειδεν, 
Ν , ΓΤ Ζ΄ Ὦ, "2 ΄ "»ο 1 θεὸς, ἠὲ γυνή" τοὶ δ ἐφθέγγοντο κώλευντες. 255 Ν᾽ κκ,Η.» » -“ 7 ζῶ Ν 
ὃ αἰ ἐξελθοῦσω θύρας ώϊξε φαεινας, 

“ ς δ 7 2 “ὁ “ (οἱ κώλει" οἱ ὃ ὥμω πάντες ἀϊδρείησιν ἕποντο" 
: Ἶ 7 Ν « ΄ »οο - ς ἢ υὑτῶρ ἐγὼν ὑπέμεινω, ὀϊσσάμενος δόλον εἶναι. 

ε " ὦ 5... - Ἂν ᾿ Ζ΄ ᾽ »"»"» ἱ ἃ ὥμ᾽ ἀϊστώθησαν ἀολλέες, οὐδέ τις αὐτῶν 
7 ᾿ Ν ν ΄ 3 7 ξεφάνη δηρὸν δὲ καθήμενος ἐσκοπίαζον. . 26ο 

ἃ 4 Δ ΤῸΝ ἍΤ Ν Ν ᾿ 2 Ὰ 
Ὡς εφατ φυτῶρ ἐγω περὶ μεν ξίφος τργυρόήλον 

΄, “. ͵Ζ , .» 7 5 Ν Χ 7 "μοιιν βαλόμην, έγω, χωλκεον" φμφι δὲ τόξα. 
ἈΝ ᾿ Ε “ψἊ. ς « ὃν δ᾽ αἷψν᾽ ἠνώγεω αὐτὴν ὁδὸν ἡγήσασθαι. 
αἷς: ὺν Ἢ ΄ Χ 3 7 ζΖ ὑτῶρ ΟὟ ἀμφοτέρησι, λαβὼν ελλίσσετο γούνων, 

7 1 ᾿ 3) 
ὧι μ ὀλοφυρόμενος ἐπεω, πτερόεντα προσηύδα" 2ός 

ἤ λα . »" ἢ Ἁ » Ας " ᾽ » Μή μ’ ἄγε κεῖσ᾽ ἀέκοντω, διοτρεφὲς, ἀλλὼ λίπ᾽ αὐτοῦ" 
ψ ᾿Ν ε 5» ἡ Ν Σ ᾿ “) ἃ, δλ δὰ ὙγὙαρ, ὡς οὐτ αὐυτος εἐλεύσεωι, οὔτε τιν ὠλλον 
᾿ “ ἘΠῚ ἂν » Ν ὡς »“" "“" ξζεις σῶν ετώρων᾽ ὡλλω ξὺν τόσδεσι βθῴσσον 

7 7 3 7 ᾿ ΟἽ εὐγωμεν" ἔτι γάρ κεν ἀλύξαιμεν κακὸν ἥμαρ. 
ΟῚ , 5. ὰΐς ἢ ΕῚ “Α 
πῆς ἐφατ᾽" ουὑτῶρ εἐγῶ μιν ὠμειβόμενος προσεείπτον" 270 
ι, Ψ) 4 » » Ν ;ςς ΄ ᾿ “᾿ ““φυ» λα, ἤτοι μὲν σὺ μέν᾽ αὐτοῦ τῳδ᾽ ἐνὶ χώρω, 

Ν δ. ἃ ὡν καὶ πίνων, κοίλη παρὼ νηὶ μελαίνη: 
πος ᾿ ΓΝ, ΄ " Ὴ ὑτὼρ ἐγὼν εἶμι" κρατερὴ δέ μοι ἔπλετ᾽ ἀνάγκη. 

253. ΟΠηἰτε Ἡ. ΤΠποΙηΐ5 Ἱποϊπαϊς 7, 4.7. ἀξιδρείῃσι. 564. ἀμ- 
λαβὼν 

τέρησι λαβὼν] ἀμφοτέρη͵ σιν ἑλὼν Η. 26ς. οχίτεῖς Ἡ. Γὐποϊηϊς ᾿ποῖι- 
Εν. Ὁ. βέπεα. 266. ἀξέκοντα. 26γ. βοῖδα. 268. ἄξεις] 

εἰς Η. 10. τοῖσδεσι] τοῖσιδε Ψ, 270. ἔφατ᾽] φάτο Υ͂. 11). προσ- 
ἐπὸν, 

αζόμεθα, ὀργιζόμεθα. Νυ]ρ. 251. τοῦ δὲ ἤϊον ἡ χρῆσις καὶ μετ᾽ ὀλίγα ἐν 
ἴομεν} Τοῦ δὲ ἤϊομεν ἐνεστὼς ἐΐω, οὗ τῷ, παρὰ νηὸς ἀνήϊον ἠδὲ θαλάσσης 
θατατικὸς ἤϊον, τὸ πληθυντικὸν ἤΐομεν (274.), καὶ πρὸ τούτων, παρὰ νηὸς 
ὶ κατὰ συναίρεσιν ἤομεν. ἄλλως γάρ ἀνήϊον ἐς περιωπήν (146.). Β. 250. 
ἰσὶν οὐδέποτε ἐν παρῳχημένῳ κατάρ- Οἱ δ᾽ ἅμ᾽ ἀϊστώθησαν) ᾿Ηφανίσθησαν, 
, μὲν τὸ ἦτα μόνον ἐπάγεται δὲ τὸ ὁ. ἀφᾳνεῖς ἐγένοντο. ῷ. ᾿Ηφανίσθησαν 
καὶ ἐν τῷ ἑορτάζω τὴν ἔνδον αὔξησιν. ὁμοῦ. Ῥαὶ. 268. Σῶν] ᾿Αρίσταρχος 
τὴ γὰρ δι᾽ ἧς ἑὰ, ὅ ἐστιν ἀγαθὰ, ὄρ- ἀντὶ τοῦ σῶον. Ἠαῖ]. 271. Τῷδ᾽ ἐνὶ 
ἄι, ὅθεν ἐν τῷ ἑώρταζον ἡ αὔξησις. χώρῳ] Ὡς τὸ, Κλυτὸς Ἱπποδάμεια, μετ- 
ΠΟΙ, 1. . Ὠ 
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Ὡς εἰπὼν, , παρὼ γηὸς ἀνήϊον, Ἴδὲε θαλάσσης. β 

ἀλλ᾽ ὅτε δὴ ἄρ᾽ ἔμελλον, ἰὼν ἱερὰς ἀνὰ βήσσας, 275 

Κίρκης ἵξεσθαι πολυφαρμάκου ες μέγα δῶμα, 

ἔνθα μοι Ἑρμείας χρυσόῤῥαπις ἀντεβόλησεν » 

ἐρχομένῳ πρὸς δώμα, γεηνίη ὠνδρὶ ε ἐοικῶς, 

πρῶτον ὑπηνήτη᾽ τοῦ περ χαριεστάτη Ἴβη: 

ἔν τ᾽ ἄρω μοι φυ χειρὶ, ἔπος τ᾽ ἔφατ᾽, ἔκ τ᾽ ὀνόμαζε' “8ς 
Πη δ᾽ αὖτ᾽, ὦ δύστηνε, δὲ ἄκριας. ἔρχεωι οἷος, 

χώρου ἄϊδρις ἐ εν ; ; ἕταροι δὲ τοι οἱδ᾽ ἐνὶ Κίρκης 

ἔρχαται, ὥστε σύες πυκινοὺς κευθμῶνας ἔ εχόντες. 

ἤ τοὺς λυσόμενος δεὺρ ἔρχεαι; . οὐδέ σέ φημ! 

αὐτὸν γοστήσειν, μενέεις δὲ σὺ, ἔνθα περ ἄλλοι. 28 

ἀλλ' ὥγε δὴ σε κακῶν ἐκλύσομαι, δε σαώσω᾽ 

τή ῃ τόδε φάρμωκον ἐσθλὸν, ἔ ἐχὼν δ᾽ ἐς δώματα Κίρκης 

ἔρχευ, ὅ ὁ κέν τοί κρατὸς ἀλαλκήσει κακὸν ἡμαρ. 

πάντω δέ τοι ἐρέω ὀλοφώϊα δήνεα Κίρκης" 

τεύξει τοι κυκεῶ, βαλέει δ᾽ ἐνὶ φάρμακα σίτῳ" 29 

ἀλλ᾽ οὐδ᾽ ὡς θέλξαι σε δυνήσεται" οὐ γὰρ ἐάσει ' 
φάρμωκον ἐσθλὸν, ὁ τοι δώσω" ἐρέω δὲ ἕκαστα, 

274. βειπών. 2 7Ὁ, βεξοικώς. 280. Βέπὸς. 282. ἄξιδρις. 282. Ρέμ 

χαται. 5.88. σὺ] σύγ᾽ Ἡ. . ἵν. 287. δ᾽ οὔτ Η. ΥΥ. 2838. ἀλαὴ 

κήσε] ἀλάλκησι Ἡ. Μ΄. ἀλάλκησιν ὟΝ, 280. βερέω. 200. ἐνὶ] ἐν 
2092. βερέω. βέκαστα. 

ὯΝ Β ε ᾿ ς -φ ῳὔ0 » « ΄ - “ ᾿ 
εσχηματισμένον . 275. Ἱερὰς ὃ χνοῦς, ὃ ἐστιν ἡ πρώτη τοῦ γενείου Εἰ 

ἀνὰ βήσας)] Τὰς ἀστιβήτους. ψα]ρ. φυσις. Ω. ψυ]ρ. Ὑπηνήτης, ὃ τὸ χε 

277. Ἑρμείας χρυσόῤῥαπις) Οὐχ ὡς λος πρῶτον χροάζων γενείῳ. ῷ. 2 

ἀστυλόγου (30Γ. Αὐτολύκου) πατὴρ, Ὅ- Αὕτως7᾽ Ἔνιοι, αὖτ᾽ ὦ. νιυΐρ. Θοῆγονε 
Ἢ -» 3 πω ἢ 3 ὦ Ὕῳ, ' 

μηρος γὰρ τοῦτο οὐ δηλοῖ, ἀλλ᾽ ὅτι ὃ λό- Διάκριας] ᾿ "Ακρᾶς ἔχοντας τόπους, τὸ 

γος θεὸς, καὶ τὸν σπουδαῖον εἰς λόγον τι’ τέστι τραχεῖς καὶ ὑλώδεις. Ψαὰ 

μᾷ. λέγει γοῦν καὶ ἡ ᾿Αθηνᾶ, Τῷ σε 482. Πυκινοὺς κευθμῶνας ἔχοντας] 
καὶ οὐ δύναμαι προλιπεῖν Οὔνεκ᾽ ἐπητής φησι τὰς καταδύσεις ὅπου κεύθοντ 
Ε] ς ΄ 7 νι “-- ᾿ 

ἐσσι καὶ ἀγχίνοος (ν΄. 3311.). καὶ ὅτι τῇ (δἼΙρ. κρύπτονται) καὶ συγκεκλεισικ 
Κίρκῃ προεῖπεν ἥξειν αὐτόν. ὦ. 2790. εἰσίν. Ω, ΟΕ, Ψυ]ρ. 290. Κυκεὶ 

“Ὑπηνήτη) Ὑπήνη λέγεται ὃ μύσταξ. Κυκεῶνα κατὰ ἀποκοπήν. κυκεὼν δὲ } 
πρῶτον ὑπηνήτῃ, ἄρτι γενειῶντι, πρώτης γεται τὸ ἐξ οἴνου καὶ μέλιτος καὶ ἀλ4 
ἥβης καὶ ἡλικίας ὄντι, ἀρχιγενείως (50. τῶν καὶ ὕδατος καὶ τυροῦ ἀναμεμιγμέϊ 
ἀρτιγενείῳ) γενειήτῃ. Ὁ. ὑπήνη δέ ἐστι πόμα. ψυ!ρ. 201. Θέλξα,] Κακῶς 

τὸ ἐπάνω χεῖλος ἐφ᾽ οὗ πρῶτον γεννᾶται τὸν νοῦν ἀλλοιῶσαι. Ψιυϊν. Βαγῃέ 

ἃ ΝῺΠ) χώρῳ ὕ1Ὸ χώρᾳ αἸοίπιμη 6556 γ]0 ργταηπιαοιβ ΒΌΤΤΜ. 

“Ἕ 
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ἐλάση περιμήκεϊ ώβδω, 
δὴ τότε σὺ ξίφος ὀξὺ ἐρυσσάμενος παρὰ μηροῦ 
Κίρκη ἐπαΐξαι, ὥστε κτάμεναι μενεαίνων. 
ἡ δέ σ᾽ ὑποδδείσασω κελήσεται εὐνηθηνωι" 

205 

ο! Ν 4 5.» ».» ͵ ὩΣ τ ἔνθα σὺ μήκετ ἔπειτ ὠπανήνωσθαι θεοῦ εὐνὴν, 
37 ΄ ͵ Ὕ τνν, ᾽ σῴρω κε τοί λύση 6 εἐτώρους, αὐτόν τε κομίσση" 
ΓΕ Ἅ, ν΄ Ζ 7 ΄ -“ ὡν κα ἀλλὼ κέλεσβαί μὲν μωκώρων μεγῶν ὀρκον ομόσσωι" 

7 ᾽ »“ ἮΝ “ 57 μήτι τοί αὐτῷ πήμω κακὸν βουλευσέμεν ἄλλο: ͵ ' 300 
μή σ᾽ ἀπογυμνωθέντω κακὸν καὶ ἀνήνορω θείη. 
Ὃς ἄρα φωνήσας πόρε φάρμακον ᾿Αργειφόντης, 

ἐκ γαίης ἐρύσας, καί μοι φύσιν αὐτοῦ ἔδειξε. 
“6 μὲν μέλαν ἔσκε, γάλωκτι δὲ εἴκελον ἄνθος" 
“ωλυ δέ μιν κωλέουσι θεοί: χαλεπὸν δέ τ᾽ ὁ ύσσειν ω β 
. 294: βερυσσάμενος. 
λήσεται Η. 300. τοι] σοι ὟΥ͂. 

93. Περιμήκεϊ ῥάβδῳ] Φαίνεται ἡ 
ἄβδος ἀλλοιοῦσα τὰ σώματα ὃ κυκεῶὼν 
ὲ τὴν ψυχήν. Ο. 206. Ἡ δέ σ᾽ ὑποὺ- 
εἰσασα] Φοβηθεῖσα ὡς τρωθησομένη, 
ὑχ, ὡς ἀποθανουμένη. Β. Ω. ΜΙ. «ἡ 
123. Κεκλήσεται (516 ; οἵ 5ἷς οἴϊδιη 
ΟΠ]. Ηδη]. υἱ τοίου ΡΟΙ 8.)1. 
Ἀντὶ τοῦ καλέσεται. Ἑὐνηθῆναι, οὐ δι᾽ 
κολασίαν, ἀλλ᾽ ἐξ ὧν προεῖπεν ὁ Ἑρμῆς 
331.) λογισαμένη ὡς θεοφιλής. Ὁ, 
Ἵ, ἃ.434. 208. Λύσῃ θ᾽ ἑτάρους] 
ἱπολύσῃ καὶ ἐλευθερώσῃ ἀπὸ τῆς φαρμα- 
ίας ἢ τοὺς σοὺς φίλους χοίρους ἐποίησεν. 
᾿" 200. Μακάρων μέγαν ὅρκον ὀμόσ- 
αι] Ἢ τῶν θεῶν τὸν ὅρκον, ἢ εἰς τοὺς 
ούς, λείπει δὲ ἡ κατὰ, ἵν ἦ κατὰ μα- 
ἔρων. ὦ. 301. Μή σ᾽ ἀπογυμνωθέν- 
1] Τοῦ ξίφους δηλονότι, καὶ, Γυμνὸς 
Γερ κόρυθός τε καὶ ἀσπίδος (1], φ΄. 
2,}, οὐ γὰρ ἐσθῆτός φησι, Β, Ὁ. 
95. Μῶλυ δέ μιν καλέουσι θεοί] Οὐκ 
τε πῶς καλεῖται παρ᾽ ἀνθρώποις. ἐπ- 
'ᾶγε γοῦν ὅτ, ἀνάγνωστόν ἐστιν ἀν- 
ὦποις. ὦ. Μῶλυ, βοτάνης εἶδος παρὰ 
᾿ Μωλύειν ὅ ἐστιν ἀφανίζειν τὰ φάρ- 

205. ἐπαΐξαι] ἐπαΐξας. 

505 
7 

206. κελήσεται] 
303. βερύσας. 304. βείκελον. 

Ν Ν Βδλιιϑ , “ 7- μακῶ. φασὶ δὲ αὐτὸ ἑλκόμενον τῷ τέλει 
ΡΟ τ ΄ ΕἸ , -ν» “ τῆς ῥίζης θάνατον ἐπιφέρειν τῷ ἀνασπῶν-- 

τι, Β. Ὡ. Ψυὶρ, Χαλεπὸν δέ τ’ ὀρύσ- 
σειν] Χαλεπὸν ὀρύττειν ἐν τῇ γῇ καὶ ; ῬἘῸῊ Ἃ γὴ 

ε »“ εὑρίσκειν τὰ εἰδὴ τοῦ φαρμάκου. Ω. 
Ὥστε μὴ βλαβῆναι αὐτὸν ὑπὸ τῶν ἐ- 
κείνης φαρμάκων. Μῶλυ δέ ἐστι κατὰ 

Ν ᾽ Ν ΄ ΘΟ » τοὺς ἰωτροὺς τὸ ἄγριον πήγανον ὥ, ἀλλη- 
-Ὁ ἢ 8 “ γορικῶς δὲ εἶπον (5]Ἶ, οὐδ᾽ εἰ λέγει μῶ- 

ὔ λυ, δάφνη, κόνιζα, ῥάμνος, ἱτέα, ἀστήρ 
τε θαλάσσιος, ἴασπις λίθος, ἄλλα τε 
πολλὰ φυτὰ καὶ ζῶα λίθοι ἀντιπαθοῦσι 
μαγικοῖς παρὰ τρόποις. Ῥᾷ]. Καὶ ὁ ἐν 
τοῖς τοῦ (Ἱπποκράτους καὶ Γαληνοῦ βιβ- 

“ Ἂ λίοις ἴ λέγει οὕτως, ὅτι τὸ μῶλυ ἤγουν τὸ 
Μ ἄγριον πήγανον μετὰ οἴνου πινόμενον τὰς ἐκ 

θηρίων λύει βλάβας καὶ θώρακος παύει πό- 
» 7 ΝΣ Ἃ εοῇῦ » νους. ὥτων ὀδύνας μετ᾽ οἴνου ἢ ῥοδίνου. ὀξυ- 

δορκίαν ποιεῖ ἐσθιόμενον καὶ πινόμενον. καὶ 
ε Ἁ » -Ὁ ἈΝ , ε ’ ὃ χυλὸς αὐτοῦ σὺν γάλακτι ὑπαλειφόμενον 
ἀλγήματα καὶ ὀφθαλμῶν ἀχλῦς καὶ ὑπο- 
χύσεις ἀρχομένας ἀνθρώπων τε καὶ κτηνῶν 
ἀπαλλάσσει. εἰ δὲ μέλιτος ᾿Αττικοῦ μέ- 
ρή δύο βάλεις ([. ἐμβάλοις) καὶ χυλοῦ 

-» ΄ ,7  ὙΆΓ. ΄ τοῦ πηγάᾶνου μέρος ἐν ὑπαλείφων κεφα- 

ὁ Ψιά. Βοδμοϊά. Πμοχ, ἴῃ πήγανον. ΒΌΤΤΜ. 
ΓΌΟΝ. Εοοβ. (ἔθου. Ηΐρρμοοῦ. ἴθ μώλυζα. ΒΌΤΤΜ. 

8 Ὁ 2 
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» 7 -“ ͵΄ 

ἀνδράσι γε θνητοῖσι" θεοὶ δέ τε πάντω δύνανται. 
ς τ 5. ὦ ΄ Ἄν. ᾽ 

Ἑρμείας μὲν ἔπειτ᾽ ἀπέβη πρὸς μωκρὸν "Ολυμπον, 

νῆσον ἀν ὑλήεσσαν ἐγὼ δ᾽ ἐς δώματω Κίρκης 
5.2.9 ἔ »» ΄ )ὕ 7 ψ' 

ον πολλὼ δέ μοι κραδίη πόρφυρε κιόντι. 
5] " Ἂν ἀν 7 “ 7) Μ 

ἐστῆήν δ᾽ εἰνὶ θύρησι θεας κωλλισλοκώμοιο 410 
»"] Ὁ Ε 7 ᾿ Ἂς ᾿ 3] 3 

ἔνθα στὰς ἐβόησω, θεὼ δέ μευ ἔκλυεν αὐδὴς. 

ἡ δ᾽ αἶψ ἐξελθοῦσα θύρας ὥϊξε φαεινὰς, 

καὶ κάλει" αὐτὼρ ἐγὼν ἑπόμην, ἀκωχήμενος ἥτορ. 

εἷσε δέ μ᾽ εἰσωγωγοῦσω ἐπὶ θρόνου ἀργυροήλου, 
»-» Ψ, λνς Ν “» Ἀν, 

κώλου, δαιδωλέου, ὑπὸ δὲ θρῆνυς σόοσιν ἡεν" 418 

»" “ ΧΩ Α ΕἾ 32 

τεῦξε δέ μοι κυκεῶ χρυσέῳ δέπα᾽, ὄφρω πίοιμι" 
3 ΄ , ΄ ποὺ τὰν 

ἐν δέ τε φάρμωκον ἥκε, καρῷ φρονέουσ᾽ ενὶ θυμω. 

αὐτὰρ ἐπεὶ δῶκέν τε καὶ ἔκπιον, οὐδέ μ᾽ ἔθελξε, 
εὖ » 9, 5 ἢ "ΚΠ, δὲ τ Ξ 

ῥάβδω πεπληγύϊα,, ἔπος τ᾽ ἐφατ΄, εκ τ ὀνόμαζεν 

Ἔρχεο νῦν συφεόνδε, μετ᾽ ἄλλων λέξωι ἑταίρων. 31. 
δ , 2 5,93 ΟῚ Ε Ν »“» 

ὡς φάτ᾽- ἐγὼ δ᾽ ἄορ ὀξὺ ἐρυσσώμενος πωρῶ μήρου 

Κίρκη ἐπήϊξω, ὥστε κτώμενωι μενεωίνων.. 
« - ΕἸ « ψ 

ἡ δὲ μέγω ἰάχουσω ὑπέδρωμε, καὶ λάβε γούνων, 

406. δύνανται] ἴσασιν Ἡ. Υ. 46. τεῦξε] τεῦχε Η. 10. δέπα᾽] δὶ 

παὶ Η. 410. βέπος. 420. λέξα! λέξο Η. Ὑ. λέξο τι τοχῖ., λέξεο ε 

λέξαι ῥρτὸ ν. 1. Υ. 421. βερυσσάμενος. 422. βιάχουσα. 

λῆς παύει τὰ αὐπωλά. καὶ τὰ ἐγκάρδιαω 315. Καλοῦ, δαιδωλέου] Ἔν τούτο 

αὐτοῦ φύλλα τοῖς ὦσιν ἐμβύομενα. Ῥα!.8 ἐπετέτακτο τοῦ, καλοῦ δαιδαλέου ἡπὸ ἱ 

406. Ἴσασιν] Γρ. δύνανται. Ηδ1]. θρῆνυς ποσὶν ἦεν οὐ μέντοι παρ᾽ ᾽Αρ 

407. Ἑρμείας μέν] Οὕτω συντακτέον στάῤξχῳ. Ω. 416. Δέπαϊ Ἔν ἄλλε 

τὸ ῥητὸν, Ἑρμείας μὲν ἔπειτα ἀπῆλθεν γήραϊ ὑπὸ λιπαρῷ". Ηαγ]. 513 

εἰς τὸν μακρὸν καὶ ὑψηλὸν ρλυμπον, ἐγὼ Ἔθριξε  ᾿Ηλλοίωσεν. ψιυρ. 542. 

δὲ εἰς τὰ δώματα τῆς Κίρκης καὶ εἰς τὴν Λέξο] Οὕτως ᾿Αρίσταρχος δισυλλάβι 

ὕλην τῆς νήσου ἐπορεύθην. Θ. 310. τὸ λέξο ξ, ἄδηλον δὲ πότερον κοιμῶ,, 

Ἔστην οἷς. Ροϑῦ Πιιης νοίϑιιη ἴῃ συναριθμῶ (-οὔ εἴη. ΡΟΒΒ.) Ηᾶ 

Οοἀά. Μιμά. 153. δἀάϊτιν πῖο: Κύ- λέξω] Κοιμηθῶ ἢ ἐναριθμηθῶ!. Ν 

κης δ᾽ ἔνδον ἄκουον ἀειδομένης ὀπὶ καλῇ. 323. Μέγα ἰάχουσα) Διὰ τὸ φοβεῖσ 

ε ας ἄπο ςοὐϊοῖα Ῥαϊ. πηαγρίπ]α Ἰάθο ἰαηῦαπι ροβαΐ πθ αϊσψυδπι ΟἸΏ 5511 τηΐ. 

ΟὈ] οὶ ροββοῖ. ϑαπηῦ δαΐθιῃ βουῖρία ἃ τηδὰ ἸΟΠΡῈ ἀϊνουβᾷ 8} 118 ἀπδὸ γϑῦδ 1116 56! 0] 

βου ρϑὶῖ, βε4 ϑδᾶομῃ τὲ ρϑηηαμι ΠΠππὶ Τ᾽ Ζοῖζϑο, αΠΘ ΤΩ ἀοα] δᾶ κ΄. 2. ΒΌΤΤΜ. 

ΒΊ, σε: Ἔν ἄλλῳ, δέπα᾽, ὡς γήρα᾽ ὑπὸ λιπαρῷ. ΡΟΒ 5. Οά. λ΄. 126. Ναβοεῖο { 

Π6Π Οὔ ΠΟ ὉΓΌΡΙ 6 βου θαπηι5 ροίϊι5 δέπᾳ, γήρᾳ. Ουϊά ΘῃΪῃ} ὃ ΒΟΓΙ ὈΙΠΉΠΒ 

οἴϊαμι Ἔν σώκε᾽ ᾿Αντιλόχοιο (1]. ν΄. 565.) ἢ δυΐ Τείχε ὑπὸ Τρώων (Τ]. 6΄. 404.) ΒΟΌΎΤΤΙ 

1 Ῥιποηδαδξαπι ἴῃ τοορθηΐ. οὐ. ἔθελξε ; τοοίθ. (ΟἿ. 860]. 32ς. ΒΌΤΊΤΜ. : 

κ᾿ Ψιδοηΐαν αυϊάδμῃι Ἰορίββο λέξε᾽ οἰἴβιιπη ΡΊΙῸ λέξεο, 4ποα ρ]θπυπὶ οχίαϊ 1]. ΄. 63 

Ρουβίοα α λέξε ποία" δ] ἰβουἷβ πορ]θοΐα ἔδοΐαπι ὁδί λέξω. ῬΟΆΒ. 

᾿ Μδηϊοβία οουγυρίοϊα, ΡΙῸ 4ἃ Βομγονο], οα,, ἵπ ου}π8. Τοχία οδβί λέξον, 5 510 

Ί 

} 
͵ 
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΄ 99 ΄ » Ζ 7 καὶ μ᾽ ὀλοφυρομένη ἔπεω πτερόεντῶ προσηύδα" 
Τίς ; πόθεν εἷς ἀνδρῶν ; πόθι τοι πόλις, ἠδὲ τοκῆες ; 325 

θαῦμά μ᾽ ἔχει, ὡς οὔτι πιὼν τάδε φάρμακ᾽ ἐθέλχβης" 
οὐδὲ γὰρ οὐδέ τις ἄλλος ἀνὴρ τάδε φάρμωκ᾽ ἀνέτλη, 
ὅς κε πίη, καὶ πρῶτον ἀμείψεται ἕρκος ὀδόντων" 
σοὶ δέ τις ἐν στήθεσσιν ἀκήλητος νόος ἐστίν. 
“» 7 2.».,0γὉΑ Ψ 2 7 “ 2΄Ἂ ᾿ἥ σὺ Ὑ Οδυσσεύς ἐσσι πολύτροπος, ὃν τὲ μοι αἰεὶ 339 

7 3 Ε ΓΟ. Ε ᾿᾿ φάσκεν ἐλεύσεσθαι χρυσόρρώπις Ἀργειφόντης, 
ὃ » »"»"» Ἢ, δ. ͵ 

εκ Τροίης ὠνιόντω θοὴ σὺν νηὶ μελαίνη. 
» 4..5“ “ἢ Ν. Ν"Ν Ἃ "7 ΄ »“,. δ οὗ 

ὡλλ γε δὴ κολέῳω μὲν ὠορ θέο, νῶϊ δ᾽ ἔπειτα 

εὐνῆς ἡμετέρης ἐπιβήσομεν, ὄφρω μιγέντε 
εὐνή καὶ φιλότητι, πεποίθομεν ἀλλήλοισιν. 

“σῶς 

324. βέπεα. 326. ὡς] ὡς Η. 
γΘΥΒΊΙΠῚ τ 0115. πο] τ ὙΚ, 
10. μιγέντε] μιγώτες Υ. 

τρωθῆναι, οὐκ ἀποθανεῖν. νυρ. Μιὰ. 
Δ 206. Διατί δὲ ἐφοβήθη ἡ Κίρκη 
τὸ ξίφος τοῦ ᾽Οδυσσέως θεὰ οὖσα; φα- 
μὲν ὅτι τοὺς πολὺν χρόνον ζῶντας δαίμο- 
γας, θανάτῳ δὲ ὅμως καθυποβαλλομένους, 
θεοὺς εἴωθεν ὀνομάζειν ὃ ποιητής. Ο. 
324. Καί μ᾽ ὀλοφυρομένη] ᾿Αριστοφάνης, 
καί με λισσομένη. καὶ ἔστιν οὐκ ἄχαρις 
ἡ γραφή. Ηαγ]. 5428. ᾿Αμείψεται ἕρ- 
κὸς ὀδόντων] Διαβῇ, παρέλθοι. τὰ φάρ- 
μακα δηλονότι, ὡς τὸ, Δοῦρα σέσηπεν 
(11. β΄. 135.). ἀντὶ καταλέξεται (5ογ. 
ἀντικαταλλάξεται) τὰ ἔξω καὶ ἔλθῃ 
εἰς τὰ ἔσω. ὦ. 320. Σοὶ δέ τι.] Ὁ 
Σιδώνιός φησιν ἀθετεῖσθαι τὸν στίχον "", 
Ἢ]. Καὶ μὲν (βογ. μὴν) καὶ τῶν 

ἰνο : Λέξω] ἔνιοι, λέξον (οἴ, μοΐ. δὰ δ΄. 1309.). 
λέξον) κοιμήθηςτι ἢ ἀριθμήθητι. 

335 

320. ἀκήλητος) ἀκήλατος Η. Ἠϊης 
334. ἐπιβήσομεν] ἐπιβήομεν Η. ἐπιβείομεν ὟΥ. 

ἄλλων. ἽΜπερ (50Γ. αὐτὰρ) νοῦς ἦν ἔμ- 
πεδος ὡς τὸ πάροσπερ (24ο.). εἰ γὰρ 
ἔμενεν ὃ νοῦς, πῶς ἀπορεῖ ἐπὶ τοῦ ᾽Οδυσ - 

,ὔ « ΕἸ 7» Ἃ 7 ἈΝ σέως ὅτι οὐ μεταβέβληκε; ἢ τάχα περὶ 
τοῦ ἠγριῶσθαι τὸν γοῦν ἐκείνων φησί. ἢ 
ἐκ τῆς λέξεως λύοιτο" ἢ γὰρ παραφρασ- 

" ἤ Ν ’ὔ ΕἸ ͵ὔ τικῶς λέγει, Σοὶ δέ τις ἐν στήθεσσιν 
ἀκήλητος γόος ἐστὶν, ἀντὶ τοῦ ἀκήλητος 
εἰ, ῷ. ᾿Ακήλητος] "Αθελκτος, ἀκά- 
κωτος, ἀκατάκλαστος, ἀνεξαπάτητος. 
ΒΒ. Ὁ. 545ο. -Ἦ σύγ᾽ ᾿Οδυσσεύς] 
Ὁπότε ἐπέστησε, τότε ἔγνω. τοιοῦτοι 
γὰρ παρ᾽ Ὃμήρῳ οἱ θεοί. Β, Ἦ σύγ᾽. 
ἀποφαντικῶς ἀντὶ τοῦ οὕτως 5, Ὁ, 
334. Εὐνῆς ἡμετέρης] Οὐχ ἡδονῆς ἀλλὰ 

, “ - ΄7 πίστεως ἕνεκα τοῦτο προβάλλεται. 

κοιμηθῶ, ἢ ἀριθμηθῶ ; Βαγηοβὶβ: Λέξο νοὶ 
(ἰοἴογιηι πἰ 8 αἶτ ᾿πνοηπβίθτ μος ἀευπάοίοη ἴῃ Ηο- 

τηοῦὶ τοχίι τ ]]οἴιηι οϑὲ ἔρχεο συφεόνδε, λέξο :“ρτὸ απ Ἰαῃσοηάππηι οϑί συφεόνδε λέξο, αἱ 
Λέξομαι εἰς εὐνήν (ρ΄. το2.). Ἔρχιεο Θῃΐμπ δὶς ΡΟ αἴθ ἈΠ} Ἰθρογαῖίνο Ἰπῃηρὶ βοϊοῖ, αἱ Ἔ»ρ- 
χϑο, δεῦρο κάλεσσον (6΄ 520.). ϑῖο οἴϊαπι ἀα θ᾽ ατϊο ΒΟ ο αβίαγαπι δ 5 Ποατίοπς νοὶ 
λέξο βοϊ νίαν, ΒΌΤΤΥΤΜ. 

Ἂν Α ἃ 5080]. ΗΔ}. οἵ, Βαρτα, 5010]. 240. [ἢ α] εἰ πλῖδ ΒΟ ΒΟ Ὁ. ῬιῸ ἢ γὰρ 5ογ. ἡ γὰρ 
(ἀο Οἴνο6) : ἀδηαιδηι ργροβίαγοῖ σαραφραστικῶς γάρ. ΒΌΤΤΜ. 
" Μομάπηι ἴῃ 5080}. ν]ρ:. ἄθρικτος (ν. κα 318.) δ ἃ Βαγποβῖο α Μ8. φογγθοΐαμῃ. 

Ταπῖθι ΟΧ 5010 πος βοβοὶὶο ἴῃ ἰοχῖοα τηϊσγανὶξ νὸχ ἄθρικτος, 
δίοριι. ΤΠο5. ΒΌΤΤΜ. 

ν΄. ϑοοί, Αρρεμά. δὰ 

ὁ δου, ἀντὶ τοῦ ὄντως. Μὰ. ποῖ, δὰ γ΄, 149ώ. ΒΌΤΤΜ. 
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Ἃςς ἔφατ᾽" 

ΟΔΥΣΣΕΙΑΣ Κα. 236-353. 818. Χ, 

αὐτὰρ ἐγώ μὲν ἀμειβόμενος προσ έειπτον" 
ὡ Κίρκη, πῶς γάρ με κέλῃ σοι ἥπιον εἰνοῦς ὃ 4 

" μοι σὺς μὲν ἔθηκας ἐ ενὶ μεγάροισιν κα ἐτωίρους" 

αὐτὸν δ᾽ ἐνθάδ᾽ ἔχουσα, δολοφρονέουσα κελεύεις 

ἐς θάλαμόν τ᾽ ἰένωι, καὶ σής ἐπιβήμεναι εὐνῆς, 340 
ὄφρ ων με γυμνωθέντα κακὸν καὶ ὠνήνορω θείης ; 

οὐδ᾽ ἂν ἔγωγ᾽ εθέλοιμι τεῆς ἐπιβήμεναι εὐνῆς, 
εἰ μή μοι τλαίης γε: θεὼ, μέγαν ὅρκον ὀμόσσαι, 

μήτι μοι αὐτῷ πῆμα κωκὸν βουλευσέμεν ἄλλο. 
δῶς ἐφάμην᾽ ἡ δ᾽ αὐτίκ᾽ ἀπώμνοεν, ὡς ἐκέλευον. 345 

αὐτὰρ, ἐπεί ῥ ὀμοσέν τε τελεύτησέν τε τὸν ὅρκον, 
καὶ τότ᾽ ἐγὼ Κίρκης ἐπέβην περικωλλέος εὐνῆς. 

᾿Αμφίπολοι δ᾽ ἄρω τέως μὲν ἐνὶ μεγάροισι πένοντο 
τέσσαρες, αἱ οἱ δῶμω κάτω δρήστειρωι ἔασι. 

5 ὩΣ 9. 47 “ἤ 5 ; 8'., «18 ΄ 

γίνονται δ φρῶ ταί Ὑ ἐκ τε Ἀρήνεων, ἀπό τ ὠλσεων, 

ἔκ θ᾽ ἱερῶν ποταμῶν, οἵτ᾽ εἰς ἅλαδε προρέουσι. 

359. 

τάων ἡ μὲν ἔβωλλε θρόνοις ἔ ἔνι ῥήγεω κωλὰ, 

πορφύρεω καβύπ ερθ' , ὑπένερθε δὲ λιθ᾽ ὑπέβωλλεν' 

4306. προσέξειπον. 240. βοι. 
ται.- 

ἔκβαλε Ἡ. 

ΟΥ, δὰ 29ο6. 348. Τέως μὲν] ΓΡ. 

κεδναί. Ηδ1]. 3409. Δρήστειραι] Ὑπερ- 
έτιδες, διάκονοι, ὑπουργοί. γίνεται δὲ ἀπὸ 

τοῦ δρῶ τὸ πράττω, ἰσχυραί. ὦ. 450. 
Γίγνονται δ᾽ ἄρα ταί γε] Κατήγοντο δὲ 
τῇ γενέσει ὑφίστασθαι νύμφας τινὰς 
» ΦΦ Ν ,- ,ὕ ε Ν 
ἐξ ὕδατος. τινὲς δὲ ὑπερβατόν" ἡ δὲ τε- 

7 « 5.ἐ} μή ΄, εὯ.λ τάρτη ὕδωρ ἐφόρει εκ τε κρηνάων. οἱ δὲ 
ἀλληγοροῦσι ΚΚίρκην μὲν λέγοντες τὸν ἐνι- 
αὐτὸν, τέσσαρας δὲ θεραπαινίδας τὰς 

ὥρας. Β. Ο. Ψυὶρν. Ἔκ τε κρηνάων 
(Ν]ρ.. ΡΙΘΏΙι5. ἐκ τε κρηνέων ἀπό τ᾽ 

ΡΊΤΩ. ΨυΪρ. βοβοϊιαπ ἴα Ἰποῖριῦ: 
κατήγοντο ὃ. σ. γ- δι π ΘΧΡΙΟΔΙΟ νου ὶ γίγνονται. 

“ς δία ηΐ 6556 ΠΥΤΏΡΠἃ5 ΟΧ 845: σαι οἴο. 

585 σινὲς», ῬάΓαιη τοίοστί. ΒΌΤΥΜ. 

10, κρηνέων] κρηναίων Ἡ.., εἴ 56}0]. κρηνάων. κρηνάων Ν. 
353. καθύπερθ᾽, ὑπένερθε] καθύπερθεν, ἔνερθεν Ν'. 

ε , 
Ὑφίσσαντσαι νύμφας κ. τ΄. ε. 

350. γίνονται] γείνονται Η]., οἴ 5680]. γίγνον-. 
352. ἔβαλλε]. 

ἀλσέων) Ἔνθα αἱ ναΐδες γύμφαι καὶ αἵ. 
δρυάδες. Ω. νὰυὶρ. 451. Οἵτ᾽ εἰς ἅλα- 

δε] Οὔτε, γράφει Ζηνόδοτος. ᾿Αρίσταρ- 
χος δὲ, οἱ εἰς ἅλα (πο. ΡΟΙΒ. 6χ 
Η81].}). δεύτερον 1 δέ ἐστιν ἡ εἰς. Ω,.. 
2452. Ῥήγεα καλά] Βαπτὰ περιβόλαια, 
καὶ ἱμάτια. Ω. 453. .Δ10}} ᾿Ἐνθαδε, 

ὀξυτονητέον τὸ λίτα, πληθυντικὸν γάρ, 
ἐστιν, οὐχ ἑνικόν. . Λέγει λίτα τὰ 

ἐφαπλώματα, καὶ πορφύρια (516) κέκλη- 
κε τὰ ἁλιπόρφυρα καὶ ἁπαλὰ περιβότ᾽ 
λαϊα. ΟΣ ΔΙΤΑ, ἀἄπλαᾷ περιβόλαια... 

-ν - -. 

πον σον 

Βροείθ. ΠΙᾺ δῃΐϊμ». 
ΓΓαμα πον ΒοΠο] πη : Ὕ ίσσανε, 

Τινὰς δζοΙ ΤΟΙ Πα 185 8 τοῆπτι | 
ὃ Ὶ 

οἵο.᾽ 

4 ΒΒΡΊΟΟΥ Ρ᾿ΓΙΠΊἃ5 ὅτι 5 γΟΟΙ5 δεύτερον ᾿ογὰ5 προ ηἦδ5 6556 ΡγοΘ θη ἅλα; 66- ̓  
ἴογα5 ἃιῖθ πη πδίδ5. 6Χ ΟὈ]  οΓαΐα ἴῃ ἈΠΕ ΠΪΟΥΙ Δ]. 0 οοάϊοο βου ρίιγα γοοῖδ περισσῆ, 
ΒΟΤΈΤΜ. 



3.8. Χ. ΟΔΥΣΣΕΙΑΣ Κ. 454--ὕ277.Ψ 991 
“νι » 7 7 ΑΝ. ΄ ἥ δ ετέερη Τροπ. ώροιβε θρόνων ετιτονε τρωπέζας 
Ἴ ΝΣ (' ͵ δ 7 ἀργυρέας, ἐπὶ δὲ σφι! τίθει χρυσείων κωνειω" 

ἡ δὲ τρίτη κρήτηρι μελίφρονα οἶνον ἐκίρνα 
δ δὰ ᾽ 9 ν᾽ 

355 

ἥσυν ἐν ὥργυρεω, γέμιε δὲ χρύσεια κύπελλα" 
ἡ δὲ τετάρτη ὕδωρ ἐφόρει καὶ πῦρ ἀνέκωιε 

Ν ἘΝ Ζ 7 ἤν τὰ "“ ὦ πολλὸν υπὸ τρίποδι μεγόάλω" ἰαίνετο δ ὕδωρ. 
δι Ἃς ᾽ Ν " -“ - ΜὉ δὲ “ ᾿αυτῶὼρ ἐπειδὴ ζξσσεν ὕδωρ ενι ἥνοπι χώλκῳ, 46ο 

ἐς ῥ᾽ ἀσάμινθον ἐσώσα λό᾽ ἐκ τρίποδος μεγάλοιο, 
θυμῆρες κερώσασω κωτὼ κρωτός τε καὶ ὥμων, 
ὄφρω μοι ἐκ κάματον θυμοφθόρον εἴλετο γυίων. 
αὐτὰρ ἐπεὶ λοῦσέν τε, καὶ ἔχρισεν λίπ᾽ ἐλαίῳ, 
ἀμφὶ δέ με χλαῖναν καλὴν βάλεν, ἤδὲ χιτῶνα: 365 τ να 5 πν ον δον ΄ ᾽ ΄ ἐἶσε δὲ Ι' εἰσωγαγουσω επὶ θρόνου ὠργυροήλου, 

» ΄ "» κα: Χ »“"Ἢ Ν ὯΝ κώλου, δαιδωλέου, ὑπὸ δὲ θρήνυς σοσιν ἥεν. 
΄ ὯΝ 7 7 ᾿ς ὧν .᾿ χέρνιβα δ᾽ ἀμφίπολος προχόῳ ἐπέχευε φέρουσα 

κωλῆ, χρυσεΐη, 

γίψασθαι: 

«ς Ἁ 5 ΄ ΄ 

ὑπὲρ ἀργυρέοιο λέβητος, 
Ν Ν ΕΙ 7ὔ 7 παρὼ δὲ ξεστὴν ἐτάνυσσε τράπεζαν. 379 σῖτον δ᾽ αἰδοίη ταμίη παρέθηκε φέρουσα, 

εἴδατα πόλλ᾽ ἐπιβέσω, χαριζομένη πὠρεόντων" 
ἐσθέμενωι δ᾽ ἐκέλευεν" ἐμῷ δ᾽ οὐχ, ἥνδανε θυμῷ" 
ἀλλ᾽ ἡμην ἀλλοφρονέων, κακὼ δ᾽ ὄσσετο θυμός. 

“δι κα 9 ε ΠῚ ς ΑΝ ἀμ, Ξ ῊΝ ΜΝ, ͵Ζ Κίρκη δ᾽ ὡς ἐνοήσεν ἔμν ἥμενον, οὐδ᾽ ἐπὶ σίτω 375 » ν ἡ) Ν “{ ΄ 5) χειρὼς ἰωλλοντῶω, στυγερὸν δέ με πένθος εχοντα, 
ι ὟΝ ΄ 3 

αγχι παριστωμενή ἔπεω πτερόεντω προσηύδα" 
354. ἐτίταινε] ἐτίτανε Ν. 

Δ. 506, βοῖνον. 4.57. Ρηδύν. 
ἀπ Υν. 370. οπγίτίιης Η,, 
κρατερὸν Η. ὙΥ, 

δυο. 354. ᾿Ετίταινε τραπέζας] Παρ- 
ἔχεν, ἔτεινε κατὰ τῆς τραπέζης προπα- 
᾿ατιθεῖσα τοῖς μέλλουσιν ἑστιᾶσθαι. Α.. 
Ἐτίταινε] ἜΤτεινεν, εἷλκεν. Νυΐρ. 
355. Κάνεια] Γρ. κύπελλα. 1]. 
360. Ἤνοπι χαλκῷ) Λαμπρῷ ἐν ᾧ 
ἴστιν ἐνοπτρίσασθαι. Ἐ. Διαυγεῖ, ἐν 
ὗ ἔστιν ἰδεῖν ἑαυτόν. Β. νυ. 461:. 
' ᾿"» 

- λο᾿ ἐκ τρίποδος] Τὸ τέλειον ἀπὸ τοῦ λό- 

355. κάνεια] κάνεα Α΄. κύπελλα ΡΙῸ ν. ], 
86ο. βήνοπι. 4068, 4372. πποί 5 ἰποὶι- 

3273. οὐ ξάνδωνε,. 476. στυγερὸν] 
377. ἄγχι παρισταμένη) ἀγχοῦ δ᾽ ἱσταμένη. Ἐϊιογαΐ πα- ᾿Ισταμένη, 584 Θῃγοηάαγ!ς φαάθηι τηδηῖ5. ἢ. ΡΟΉΞ. 10. ξέπεα. 

γου, ἤτοι λοετρὰ ἐπέχεεν. Ο, ΟΥ̓ δά ν΄. 
84. 362. Θυμῆρες] Καταθύμιον, ἡδὺ, 
τῆς ψυχῆς ἐράσμιον. ὦ. Τὸ μὲν, θυ- 
μῆρες, προπέρισπωμένως, τὸ δὲ, θυμαρὲς, 
ὀξυτόνως. γράφεται γὰρ ἀμφότερον. 
Ρᾳ]. Ηδ]. Κατὰ κρατὸς τε καὶ 
ὥμων] ἯἩ δὲ κεράσασα ἐκ τοῦ τρίποδος, 
εἰς ἄλλο ἄγγος δηλονότι τ, ΕΒ. Ο. 476. 
Κρατερόν] Γρ. στυγερόν. Η α1]. 377. Αγ- 

" Ουϊοαυϊὰ βοποηΐ ᾿ς γοῦθα σογίο Ἰομημηίὶ ΡΓΘΘΗ͂ΧΟ ΠΟ τοβροῃάοηϊ. (Οὐομΐγα Πὶς 



909 ΟΔΥΣΣΕΙΑΣ Κι. 4ωγ)8---ὥ997. 118, Χ.} 

᾽ ε ᾽ »“» "Δι ἡ δ 5 

Τίφθ᾽ οὕτως, Οδυσεῦ, κατ᾽ ἀρ ἐζεωι ἰσος ἀνωύδῳ, 
3 ᾽ ε ΕῚ Χ »ο» 

θυμὸν ἔδων, βρώμης δ᾽ οὐχ, ὥπτεωι, οὐδὲ ποτῆτος ; 
νὰ ΕΣ 9,1 » ΄ | 

ή τινώ που δόλον ἄλλον. ὀΐεωι, οὐ δέ τί σε χρὴ 380 

δειδίμεν" ἤδη γάρ τοι ἀπώμοσω κωρτερὸν ὅρκον. 
ε 5» 5 ᾽ 2 3 ΄ 

Ὼς ἔφατ᾽" αὐτὰρ ἐγώ μιν ἀμειβόμενος προσέειπον" 
.»» ὝΨΟΣ ὲ ᾽ 3, 

ὦ Κίρκη, τίς γάρ κεν ἀνήρ, ὃς ἐνωίσιμος εἴη, 
Ε ἃ. δὰ ο᾽ 

πρὶν τλαίη πάσσωσθαωι ἐδητύος, ἠδὲ ποτῆτος, 

πρὶν λύσωσθ᾽ ἑτάρους καὶ εν ὀφθωλμοῖσιν ἰδέσθαι : 485, 
Ε Π 5 Ν 7 .- ᾿ή 7 

ἀλλ᾽ εἰ δὴ πρόφρασσω πιεῖν, φωγεμεν τε, κελεύεις, 

λῦσον, ἵν᾽ ὀφθωλμοῖσιν ἴδω ἐρίηρως ἑτωίρους. 
ἑ » ΝΡ 9 7) ͵7, 

Ὼς ἐφάμην Κίρκη δὲ δ᾿ ἐκ μεγάροιο βεβήκει, 
ς 3 Ἄς ον 7  κ Ὁ “" 

ῥάβδον ἔχουσ᾽ ἐν χειρὶ, θύρως δ᾽ ἀνέωξε συφειου, 

ἐκ δ᾽ ἔλασεν σιώλοισιν ἐοικότως ἐννεώροισιν. 490. 

οἱ μὲν ἔπειτ᾽ ἔστησῶν ἐναντίοι" ἡ δὲ δὲ αὐτῶν 
3 ΄ 7 ε ζ΄ Ἃ 27 

ἐρχομένη προσώλειφεν ἐκώστω φάρμωκον ὠὡλλο. 
»" ς᾽ 9 ΄ 5ς ἉΝ 5), 

τῶν δ᾽ ἐκ μὲν μελέων τρίχες ἔῤῥεον, ὡς πρὶν ἔφυσσε 

φάρμωκον οὐλόμενον, τό σφιν πόρε πότνια Κίρκη" 
2, Ε ἴρ » Υ ἊΨ ΩΝ 7 “ 

ἄνδρες δ αἷψ᾽ ἐγένοντο, γεώτεροι ἡ πάρος ἡσῶν, 295 
οὖ ν 7 Ἂς 7 5 ᾿ 

καὶ πολὺ καλλίονες καὶ μείζονες εἰσοράασθαι. 
5 "ἤ ΄ “ 3 5, “ 

ἔγνωσαν δέ μὲ κεῖνοι, ἔφυν τ᾽ ἐν χερσὶν ἑκώστος. 

478. Εἴσος. 480. οὐ δέ τί] οὐδετί ἮΝ 481. καρτερὸν] κρατερὸν Η,. 

482. προσέξειπον. 485. Εἴίδεσθαι. 487. Είδω. 488. ὡς ἐφάμην) ὡς᾿ 

ἄρ ἔφην Η. 480. ἀνέωξε] ἀνώϊξε Ἡ. 400. Γεξοικότας. 492. ΓΕ" 

κάστῳ. 4093. ἔφυσσε] ἔφυσε Η. ἔφυσεν ἵν. 407. βέκαστος. Ι 

χοῦ δ᾽ ἱσταμένη] "Ἔνιοι δ᾽, ἄγχι πα- Αἶψ᾽ ἐγένοντο] ᾿Αρίσταρχος, ἄψ ἐγένον-. 

ρισταμένη. δι]. 385. ᾿Αρίσταρχος, το. Ηδ1]. Νεώτεροι)] Μᾶλλον νέοι. 

λύσασθ᾽ ἑτάρους. Ἠ141].5 4388. Γρ. ὡς συγκριτικῶς δὲ κεῖται τὸ νεώτεροι. Ω, 

ἐφάμην. Ηδ1}]. 380. Γρ. ἀνώγεε (ὁἰο). 4096. Μείζονες] ᾿Επείπερ οἱ μετὰ πείρας 

Ηδ1]. 402. Τῶν δ᾽ ἐκ μέν] ᾿Αριστο- κακίας εἰς ἀρετὴν στραφέντες βελτίους 

φάνης, τοῖς δ᾽ ἐκ μέν. Ηα,]. 495. ἑαυτῶν γίνονται, μαθόντες τὸ κακὸν οἷς 

ταπάθην δὰ βῆδθπι ρογάποϊ γ οΧρ]Ἰοδίο ἸΠΟστιτι λό᾽ ἐκ σρίποδος 4188 πηρογίθοία βαργᾶ, 

Ἰορίταν. Εχ ἰδ γθβΕ1 5115 ἐδ 116 σορποϑοῖξαι τπιηπιπὶ μδ0 ἀμ οΟἸττα ἔυἶ886. Βομο]ατα, αποᾶ, 

ἀοοογοῖ, γϑυθαπι λόε ποη βρεοΐαγα δᾷ ργοχίπιιηι ἐκ τρίποδος, 564 ἰΐᾶ Θχρ!]!οδπάσπι οἵ, 

ἡππροηάιιπη 6586, λοετρὸν ἐπέχεεν κωτὰ κρατός σε καὶ ὥμων : δα ἀαΐοπι ἐκ τρίποδος Ρ6}- 

ἄδγο ἃ γοῦθο κεράώσασα. ΜΟΧ νεγρᾶ κατὰ κρ. τ. κ-. ὡ. Δ 0}}} ΘΥΤΌΓΟ ογοάϊτα διηΐ βοναπι, 

Ἰοπηπιᾶ οοηϑάζαογο, οἵ ἴΐα βοβοϊϊαπὶ ἀἰβοογρίαπι οϑῦ : οὐδ ροπθ ἰᾶπαθη ᾿πβίδιγαπαο. 

οὔϑίδξ δἰΐψια ἤὰμο ἴῃ ΡΥ Ο.]}15 πιαχίπη αἰ ΒΟ] 85 αατη 8115 Ἔχρϑάϊοπάδμι ΓΘ]. 80. 

ΒΌΤΊΤΜ. 
5Ε τοχίι Ηδ:]. 21} ναγιθίδ8 ϑῃοίαν! Ὁ ῬοΟύβομ8, ΠΘα 6 αἰϊαπάδ, πἶδὶ αυαοά ἴῃ Ῥὰ], 

οβέ λύσασθαι, φαΐϊσαιαπι οορῃονὶ. ϑαπῦ ἔαϊῦ ορίπου λῦσαι ΓΟΒΡΟΠάΘΠΒ 11 λῦσον γ. 387: 

ΒΟΤΤΜ. 



18. Χ. ΟΔΥΣΣΕΙΑΣ Κι. 3098---410. 909 
ἄσιν δ᾽ ἱμερόεις ὑπέδυ γόος, ἀμφὶ δὲ δῶμα 
Ἱμερδωλέον κονάβιξε' θεὰ δ᾽ ἐλέαιρε καὶ αὐτή. 
ἕ μευ ὥγχι στᾶσα προσηύδα δῖα θεάων" 490 
Διογενὲς Λαερτιάδη, πολυμήχαν Ὀδυσσεῦ, 

χεο γὺν ἐπὶ γήω θοὴν καὶ θῖνα θαλάσσης" 
ἰῷ μὲν ἂρ πάμπρωτον ἐρύσσατε ἤπειρόνδε, 
τήμωτω δ᾽ ἐν σπήεσσι πελάσσατε, ὅπλω τε πάντα: 
ὑτὸς δ᾽ αἷψ ἰέναι, καὶ ἄγειν ἐρίηρως ἑταίρους. 
Ὡς ἔφατ᾽" αὐτὰρ ἔμοιγ᾽ ἐπεπείθετο θυμὸς ἀγήνωρ' 

ἥν δ᾽ ἰένωι ἐπὶ νῆα θοὴν καὶ θίνω, θωλάσσης. 
ρὸν ἔπειτ᾽ ἐπὶ νηὶ θοὴ ἐρίηρας ἑταίρους 
τρ ὀλοφυρομένους, θαλερὸν κατὰ δώκρυ χέοντας. 

; δ᾽ ὅταν ἄγραυλοι πόρτιες περὶ βοῦς ἀγελαίας 410 
θούσας ἐς κόπρον, ἐπὴν βοτάνης κορέσωνται, 
χσωι ὥμα σκαίρουσιν ἐναντίαι" οὐδ᾽ ἔτι σηκοὶ 
χουσ᾽, ὠλλ᾽ ἀδινὸν μυκώμεναι ἀμφιθέουσι 
τέρας" ὡς ἐμὲ κέϊνοι, ἐπεὶ ἴδον ὀφθαλμοῖσι, 
κρυόεντες ἔχυντο᾽ δόκησε δ᾽ ὥρω σφίσι θυμὸς 
᾿ἔμεν, ὡς εἰ πατρίδ᾽ ἱκοίατο καὶ πόλιν αὐτῶν 
χείης ᾿Ιθάκης, ἵνω, τ᾽ ἐτράφεν, ἡδ᾽ ἐγένοντο" 
ἐμ ὀλοφυρόμενοι ἔπεω πτερόεντα προσηύδων᾽ 
Σοὶ μὲν νοστήσαντι, διοτρεφὲς, ὡς ἐχάρημεν, 

40ς 

415 

99. κονάβιζε] κανάχιζε ἡ. 40ο. δῖα θεάων) πότνια κίρκκη Η. τι". δῖῥα. 
ἰν διβογενὲς Λαξερτιάδη. 403. πάμπρωτα βερύσσατε. 404. κτήματα 
τήματ᾽ Η. 410. πόρτιες] πόριες τοχί, οἴ πλᾶγρ. Η.. υἱ οἰΐδηϊ ἌΡΟ]]ο- 

8 ν. ἄγραυλοι, οὐ αἰβοτία, 560]. Ψεμοία δα 1], β΄. 4. 4ο. ΡΟΝ 5. πόριες ὙΥ. 
μ Εἴδον. 415. δακρυόεντες] δακρύοντες Υ΄, 417. τ᾽ ἐτράφεν] τέτρα- 
Η. 418. βέπεα. 

ὃς ἔπαθον. Β. 400. Γρ. δῖα θεάων. μαίας, ἀζεύκτους. Ω,. ψαὶσ. 41τ. Κό- 
ἢν 404. Ἔν τισι γρ- κτήματα δὲ προν] Τὴν βουστασίαν. Β. Τὴν στάσιν 
ἐσσι, καὶ, κτήματα ἐν σπείεσσιν. τῶν βοῶν. ψαϊοα, 412. Οὐδέτι σηκοί] 
ἥ Πελάσετε) Νῦν ἀντὶ τοῦ ἀπό- Καίπερ μικραὶ οὖσαι αἱ ἐπαύλεις οὐ κωλύ- 
εν ]ρ. 405. Ἰέναι Νῦν ἀντὶ ουσιν αὐτὰς τοῦ σκιρτᾷν. Β. 416. Πόλιν 

τρέφειν. δ α]ρ. 41ο. Πόριες 1 αὐτῶν) ᾿Αρίσταρχος, πόλιν αὐτήν. Ηατ]. 
ι βόες, μόσχοι. ᾿Αγελαίας δὲ νο- Πόλιν ᾿Ιθάκης, τὴν ᾿Ιθάκην. Β. 417. 

Τὰ 5080}, ΨΏ]Ο, Ἰοπιπνα νἱ τἴοβο δουρί ΠΟΡΙΤΕῈΣ. ΒΌΤΤΜ. 
ΟῚ, 1. 88Ὲ 



904. ΟΔΥΣΣΕΙΑΣ Κι. 420---430. ΤΙΒῸΣ 

ὡς εἴτ᾽ εἰς ᾿Ιθώκην ἀφικοίμεθω πατρίδω γαϊαν' 42 

ἀλλ᾽ ἄγε, τῶν ἄλλων ἑτάρων κατάλεξᾳν ὄλεθρον. 

Ως ἔφαν" αὐτὰρ ἐγὼ προσέφην μωλωκοὶς ἐπέεσσι" 

γῆω μὲν ὼρ πώμπρωτον ἐρύσσομεν ἤπειρόνδε, 

κτήματά τ᾽ ἐν σπήεσσι πελάσσομεν, ὅπλω τε πάντα᾽ 

αὐτοὶ δ᾽ ὀτρύνεσθε ἐμοὶ ἅμω πάντες ἕπεσθαι, 4: 

ὀφρώ ἴδγ0᾽ ἑτώρους ἱεροῖς ἐν δώμωσι Κίρκης, 

πίνοντας καὶ ἔδοντως" ἐπηετωνὸν γὰρ ἔχρυσιν. 

Ἃςς ἐφάμην" οἱ δ᾽ κω ἐμοῖς ἐπέεσσι πίθοντο" , 

Εὐρύλοχος δέ μοι οἷος ἐρύκωνε πάντας ἑταίρους, 

καί σφεας φωνήσας ἔπεω πτερόεντω προσηύδα" ᾿ 4 

ὮᾺ δειλοὶ, πόσ᾽ ἴμεν ; τί κωκῶν ἱμείρετε τούτων, 

Κίρκης ἐς μέγαρον καταβήμεναι ; ἡ κεν ὥπαντως 

ἢ σῦς, ἠὲ λύκους ποιήσετωι, ἠξ λέοντως" 

οἵ κέν οἱ μέγω δῶμω φυλάσσοιμεν καὶ ἀνάγκη. ' 
“ 7 ζῷα « ΄ “Μ 

ὥσπερ Κύκλωψ, ἐρξ ὅτε οἱ μεσσῶῦυλον ἱκοντο 4 
« «4 “ ᾿ς διε ᾿ς “ 49. 9 Υ 

ἡμέτεροι ἐτῶροι, συν δ᾽ ὃ θρασὺς είπετ Ὀδυσσεύς" ᾿ 
7 ς ἣς »“»" 5 γ' ΕΣ 

τούτου γὰρ Και Κεινοι ὠτασθαωλίησιν ὁλοντο. 

ἃ 3 3. ὙΠΟ Ν 2} δ ὐδα ν οἷ 

Ὡς ἔφατ᾽" αὐτὰρ ἔγωγε μετὼ φρεσὶ μερμήριξω, ᾿ 
2, » ᾿ς “» 

σπασσάμενος τανύηκες ἄορ πῶώχεος πῶροω μήρου, 

422. ἐεπέεσσι. 423. πάμπρωτα βερύσσομεν. .424. κτήματα 

κτήματ᾽ Π. 425. ὀτρύνεσθε ἐμοὶ] ὀτρύνεσθ᾽, ἵνα μοι Ν. Ὑν. ἐμοὶ τῇ μοι 

τϑοΐπη Η, 10. ἕπεσθαι οοττδοΐαπι ἴῃ ἕποισθε Η.. ἕπησθε Κ΄. 

426. ἴδηθ᾽ ἴδησθ᾽ Ψ. 0. Εἰδηθ᾽. 428. Γεπέεσσι. 430. ΡΥΠ10 ΟΠ] 

55: δαάϊταν ἴῃ τπᾶγρ. Δ0 θδάθη αυϊάθμη τηδηιι αἰ ῥ]διοβαιβ δα αι 

Ξ6α ΟἸΐπι οπηΐβϑιπι 6886 ἀοοδῖ βομοϊίοη. Η. ΡΟΒ 5. ἵὐποϊπίδ ἱποί παῖε, 

16. Επεα. 434. 435. 440. .. 435. Ῥέρξ. Ἶ 

Γρ. ἵ᾿ ἔτραφον. Ηα1]. 420. Εὐ- ταῦτα λέγει μὴ εἰσελθὼν εἰς τὴν Κι 
7. ε ͵ ᾿ Ν 7 ΓΑ ἄν! ε ,, « 5 7, ,. ὟΝ 

ρύλοχος ---- ἑταίρους] Λείπει τὸ λέγων. ἄλλα ρήτεον ὁτι ἐστουχάσῶτο ἀπὸ 

Η τ]. ἴῃ υο ἀθογαῦ ᾿ΥἸ Πλϊτιι8 νθύϑιιβ πρὸ τῆς θύρας προσσαινόντων αὐτῷ, 

430, υὖ δάπιυς ἀδεοδῦ ἴῃ ῬᾺ]. εἴ ἴῃ θρωπίνως. ὦ. 434. Δῶμα φυλάσι 

Αἰ15. 432. Καταβήμενα] Καταβῆ- μεν] Τηροῖμεν. οὐχὶ φυλάσσειν τὸ δῶ 

γαωι, ὑπειορθεῖν ἃ. ψυὶρ. 433. Σῦς)] ἀλλὰ τὸ ἀεὶ ἐκεῖσε εἶναι. ὦ. 4 

᾿Απορήσειε δ᾽ ἄν τις, πῶς, ὁ Ἑὐρύλοχος “Ὁ θρασύς Ὃ προπετής. λοιπὸν ἐπι 

υ Ἐχ σογγιρία μᾶς γοοθ Βαγῃοϑίιβ ἔθοϊ ὑπερω όθεν (τἀηβροβυϊίαπο 84 ν. 558: 

τοραΐδη8 γοσθπι ΠΊΘΓ6 Ορ᾿ οἂ πὶ ἴῃ ΘΧρ] σα ΟΠ 6 ΚΥΔΠλμ] ΔΓ] ΠΌΠαΙΠ ΠῚ ΔΙ τ. 51. 

ΡΙδοού μαυϊοϊατῖο Ἰθραῦ ὡς εἰς ὄλεθρον. Ἐπίαίῃ. ὡς εἴπερ ἔφη ᾿; ὥδου καταθῆναι δι Ι 

ἐλαιφόμενον ὄλεθρον. ΒΌΤΤΜ. ἔ 



Β. χ. ΟΔΥΣΣΕΙΑΣ Κι. 44ο---τοῖς4. 995 
ν 4 ῳ ᾿ ε ) οἱ ἀποτμήξως κεφωλὴν οὔδάσδε πελάσσαι, 440 

Ι τ μη 2.2 Ε ν 6 » Υ δὶ πήῳ περ ἐόντι μάλω σχεδόν: ἀλλά μ᾽ ετωϊροι ] 7 δ τ Α κ 7) "7 Ἡλιχίοις ἐπέεσσιν ερήτυον ἄλλοθεν ἄλλος" 
. Ἁ [ω] Ἃ » » ΟὟ ᾿Διογένες, τοῦτον μὲν ἐάσομεν, εἰ σὺ κελεύεις, 

᾿. [ω} - Ἢ Η. "ἦν ΄Ὸν 3 

τοῦ πῶρ νηὶ τε μένειν, καὶ γήω ἔρυσθαι" 
» " ε 7 υ- Ν ἢ ἣν ὃ ἡγεμόνευ ἱερῶ πρὸς δώματω Κίρκης. 445 

' Ἂ Ν ᾿᾿ ἄν ὺν 5 δινς, Ζ Ὡς φάμενοι πωρὼ νηὸς ἀνήϊον ἠδὲ θωλάσσης. 
Ν ᾿ 4 ὦ ͵Ζ΄ ς » ᾿ς 12ε μὲν Ευρύλοχος "κοίλη. πῶώρῶ γήι λελείπτο, 

] πον» 5 ») Ἀν σὸν δ ἢ 5) ᾽ ψ .λ᾽ ἐπετ᾽" ἔδδεισεν γαρ ἐμήν ἐκπαγλον ενισήν. 
Ἄ,: ζ λ ἂς ᾽7 ᾽ν ς ᾽ 

᾿Τόφρω δὲ τοὺς φΦλλους ἑτάρους εν δώμασι Κίρκη 
΄ ν »} “4. ὑκέως λοῦσέν τε, καὶ ἐχρίσεν λίπ'᾽ ἐλαίω" 459 

Ν δ' 7, 7 Ὺ ἦν ΚΝ ΤΥ ᾿ ἊΣ ᾿ φὶ ὁ ὥρὼ χλαίνως κωλὰς βάλεν, ἠδὲ χιτωνῶς 
Ψ» 5. ,42 2 7 ᾽ 7 ἐγυμένους δ ὠρῶ σπτῶντως εφευρομεν εν μεγάροισιν. 

δ᾽ » ἣν (ἡ 7 τΑ 7 ΄΄. ὔ δ᾽ ἐπεὶ ὠὡλλήλους εἰθον, φράσσαντό τε πάντα, 
Ἷ » ΟῚ ᾿ »"» αὖον ὀδυρόμενοι, περὶ δὲ στονωχίζετο δώμω. 

μο. ΝΆΠΕαι ἴῃ Ηδυ]θίαμο νϑϑυϊίιιη) οϑὲ Ἰθοιοηὶβ οχ Επιβίατηϊο πι- 
τα. ϑβὰ ἀποπλήξας αἰδοτίε εἰϊαηΐ 5. Πα Ψϑηθία δὲ Ὁοάϊοϊβ Τόνζη- 
ἴμ] ἀά 1], ψ.. 120. Αἀ46 αᾳιοά ἴῃ 1. λ΄. 146. ἰάθιι Οοάοχ Τοννηϊοία- 
᾿ ΒΠρΓὰ νΟΟΘ ἢ τμήξας Βου!ρύιπ) Παθοὲ πλήξας αἱ πλείους. Οὑοά δα νοῖ- 
πὶ ΡΓΟρυἸἰδΐθπι αἰτίηθῖ, ἰά 6 πὶ ἔδυ αἰβουπηθη νἱἀθίιν χιοά ἃρια 1.8- 
)8 ΔΌΒΟΙ4Ο ἃ οξθαο, οἵ αὐβοϊπεο ἃ βοϊπάο. ΡΟΉ 5. 441. πηῷ] πεῷν. 
ἡ ν, 1, 442. βεπέεσσι. 443. διξογενές. 440. Κίρκη] κίρκης ΘΧ 
βηά, 56α πι. δηϊίαιι Η. 451. καλὰς] οὔλας Η. ὙΚ. οὐλὰς . 452. ἄρα] 
ν. 452. βεῖδον. 454:. στοναχίζετο] στεναχίζετο Η. Ψ΄. ὙΥ. 

αἰτίαν διατί θρασὺν αὐτὸν εἶπε. Ο. πατρός" εἰς τὸν ἔκθετον, τὸν καὶ σπου- 
.- Καὶ πηῷ] ᾿Αντὶ τοῦ, καὶ πηοῦ περ ρίαν, οὗ τὸν πατέρα οὐκ οἴδασιν οὔτε τὴν 
ἧς. ᾧ. Συγγενεῖ. Ψ]ρ. Κτιμέ- μητέρα. Β. ϑρά αιϊά ἢξδο δὰ πηόν ὃ 
γὰρ γεγαμήκει τὴν ᾽Οδυσσέως ἀδελ- 450. Λοῦσέν τε] Λούσασθαι ἐκέλευσε. 
νὰ ]ρ. ῷ. Γαμβρῷ μοι ὄντι ἐπὶ μετωνυμία δὲ ὃ τρόπος. Β. 451. Οὔ- 
δελφῇ Κτιμένῃ. Β. ΟἿ, δά ὁ. 463. λας] Ἔνιοι, καλάς. Ψαὶρ. ϑοῦτονεὶι. 

᾿ κα δι ὦ Ἢ ὰ Ε Εἰ « ͵ »» ΄ βέσις τοῦ νόμου ἣν οὐκ οἶδεν Ὅμηρος. 4:2, Δαινυμένους ὃ ἄρα τούς γε] Γρ. 
ἰὸς διαιρεῖται εἰς τὸν γνήσιον καὶ νό- δαινυμένους δ᾽ εὖ πάντας. Ηα1]. 453. 
ν ὅς ἐστι καὶ κυρίως υἱός" εἰς τὸν γνή- Φράσσαντό τε πάντα] Ἔν ἄλλῳ γράφε- 
μόνον, ὅς ἐστιν ὃ ἐκ πορνείας" εἰς τὸν ται, φράσαντό τ᾽ ἐσάντα χ. Ἡατ]. 

Ψ, ἃ "ἢ ᾿ Ν ΄ Η ,ὔ ν κὸν, ὃς ἐστιν ἐπίθετος" εἰς τὸν φυσι- Φράσσαντο) Ἐπέγνωσαν. Εναντα]) 
ὕς ἐστιν ἀπὸ μητρὸς ἐγνωσμένης καὶ ᾿Απεναντίας. Περὶ δ᾽ ἐστοναχίζετο] 

ἃγϊδΐοιν ἤὰης τὰ πιο αμΐσο νοῦδπι Ἰοοϊ ΟΊ ΘΧΒΙΡοῖ οἴϊδν θὰ ξοίπαπι (σά. 
Ὁ 133. ἴῃ 10 ΒΙΡΓβου ρίππι οδὲ τότ᾽ ἐσάντα, Ξοὰ 5] ο588 νυϊσαΐα, ἔνανσα ἡυ8 πὶ 60 
τ οὐά, δῖ, δὲ Ἰόθο ᾿πβου τ ΒΌΡΓᾺ ἈΡΡΟδιιΐ, οαππιὶ ΤΟ ΤΟΥ 5. οαϊζοτοβ, μϑβοὶὶ 
δροοίαγοί, ταῖς Θὰ ἢ} οπιϊδους. ΒΕ ΓΤΊΜ. 

8ὅΕ 2 
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ἡ δὲ μευ ἄγχι στάσω προσηύδα δίω θεάων" γον δ 

ΟΔΥΣΣΕΙΑΣ Κ. 455-475. ΓΠ1ῚΒΌΣ 

Διογενὲς Λαερτιάδη, πολυμήχαν Ὀδυσσεῦ, 
“« “Ὁ Ν ἄ 5, Ξ 18 Ν ἌβΩ Ϊ 

μῆκετι νυν θωλερὸν Ὑόον ὀρνυτε" οἰδὼ Ἀῳῴι ὠυτή | 
᾽ ΝΣ 7 7 4. “7 » ᾿ 

ἡμὲν ὁσ᾽ ἐν πόντω πάθετ ονλγεω ἰχθυόεντι, 

ηδ᾽ Ὁσ᾽ ἀνάρσιοι ἄνδρες ἐδηλήσωντ᾽ ἐπὶ χέρσου. 

ἀλλ᾽ ἄγετ᾽, ἐσθίετε ββρώμην, καὶ πίνετε οἶνον, 4“! 

εἰσόκεν αὖτις θυμὸν ενὶ στήθεσσι λάβητε, 

οἷον ὅτε πρώτιστον ἐλείπετε ποωτρίδω γαῖαν 
τρηχείης ᾿Ιθάκης" νῦν δ᾽ ἀσκελέες, καὶ ἄθυμοι, 

αἰὲν ἄλης χωλεπῆς μεμνημένοι" οὐδέ ποθ᾽ ὑμῖν 
θυμὸς ἐν εὐφροσύνη, ἐπειὴ μώλω πολλὼ πέποσθε. 4 

Ἃς ἔφαθ ἡμῖν δ᾽ αὖτ᾽ ἐπεπείθετο θυμὸς ἀγήνωρ. 

ἔνθω μὲν ἡματω πώντω τελεσφόρον εἰς ἐνιαυτὸν 

ἥμεθω, δαινύμενοι κρέω τ᾽ ἄσπετω καὶ μέθυ ἡδύ" 

ἀλλ᾽ ὅτε δή ῥ᾽ ἐνιουυτὸς ἔην, περὶ δ᾽ ἔτρωπτον ὥρωι, ἢ 

μηνῶν φθινόντων, περὶ δ᾽ ἡματω μωκρῶὼ τελέσθη, 4 
΄ 

καὶ τότε μ᾽ ἐκκωλέσαντες ἔφαν ἐρίηρες εταϊροι" 

Δαιμόνί͵, ἤδὴ νῦν μιμνήσκεο πατρίδος αἴης, 

εἴ τοι θέσφατόν ἐστι σαωθήηνωι, καὶ ἱκέσθαι 

οἶκον ἐς ὑψψόροφον, καὶ σὴν ἐς πατρίδω γαωϊαν. 

Ἃς ἔφαν" αὐτὰρ ἔμοιγ᾽ ἐπεπείθετο θυμὸς ἀγήνωρ. , 

40 5. δΐἷξα. 
Λαξερτιάδη. 457. ἐοῖδα. 
ποσθε] πέπασθε ὟΝ. γγτο ν. Ἰ. 

μενον Ἡ. 10. βοῖκον. 

Περιήχει. ὕα]ρ. 457. Θαλερόν] ᾿Αρισ- 
τοφάνης, στυγερὸν γόον. καὶ οὐκ ἄχαρις 

ἡ γραφή. Ηἃ1]. 458. ᾿Εν πόντῳ πά- 
θετ᾽ ἄλγεα (Ἰη0: 459. ᾿ΑΔνάρσιοι 
ἄνδρες) Τοὺς Λαιστρυγόνας αἰνίττεται 

καὶ τὸν Κύκλωπα. Β. 463. "Ασκελέες 
καὶ ἄθυμοι] Αγαν κατεσκληκότες καὶ 
κεκμηκότες, σκληροὶ, σκελετευόμενοι (ΒΟΥ. 

ἐσκελετευμένοι) καὶ νενεκρωμένοι καὶ ψυ- 

χικῆς ἰσχύος ἐστερημένοι. θ΄. Ο, ΟΙ 
ΨΝυ]ρ. Αθυμοι] ἹΚεκακωμένοι τὴν ψυ- 
χὴν οἷον ἄψυχοι. Ψ τ]ρ. 46ς. Πέπασθε] 

456. οἰηἴττ Η. Τ]ποῖϊηῖβ ᾿ποϊπαι ὙΥ, 
46ο. βοῖνον. 

468. βηδύ. 
γαᾶηὰ ἀβογρίμπι παροῦ Ν΄, [ΠΠ01}15 ᾿Ἰποϊααῖ ὙΥ, 

475. 479. ΗΕοϑβ νϑύβιι8 ἴῇ τηᾶγρ'. ΓΤαροβίῖοβ μαθοῖ, 
Ἰϊῖα πλᾶπιι, τι στίχους, 564 ΠΟΠ πππηρταῖοβ Η. ΡΟΉ 5. [ΠΟΙ ΠΙ8 ᾿ηο πα Ὁ, 

10. διξογ. 
464. αἰὲν] αἰὲ Η. 4665. 

470. οπτας Η. ἃ}} 
474. ὑψόροφον] ἐΐ 

Κέκτησθε. Ψυ]ρ. 64. δηΐ. Νϑδη 

ΘΘΏΓΙΟΥΘΒ. 68. ἰοοο βιιβδοθγιηῦ, 
ποσθε] Κέκμησθε, πεπόνθατε : ΘΧ π΄ 
αὐ ἀρραγϑῖ οογγθοῦοηθ 1[Π|8Π| 
[68 ΠῚ 6886 Αὐβύαγοι ᾿θοίουῦ 
Ἐπιϑίλ 5. ἀοοθῖ. 4609. Πεῤ 
ἔτρωπον ὥρα! Παρῆλθον αἱ ὧραι, ἐ 
νὴ, θερινὴ καὶ ἑξῆς. ὁ δὲ καὶ (4' 

περισσός. ἤτοι περιῆλθον δὲ πάλι 
καιροὶ ἐπὶ τὴν ὥραν. Β. Ω. οἷ υἱ8 
ἃ περιῆλθον,  υ]σ. 474. Γρ. ὧν 

φον. Ηα1], 481. Γούνων ἐλλιτάνει 



118. Χ. ΟΔΥΣΣΕΙΑΣ Κ. 4γ6----494. 997 

] ὯΝ Τὶ Ἁ ͵΄͵ τς ἡ » “4 “ 

ὡς τότε μὲν πρόπων ἡμῶρ ες ἡελίον καταδύντα 
᾿  ῶω 6 δ ὔὰ ΄ φ΄ ἂἔ Ν Ὁ « 7 ἡμέσω, θωινυμένοι κρεὼ τ ὥσπετὼ καὶ μεῦυ ἡδύ. 

3 ϑι μά .» Ε] ὅν ᾿ ἡ ἥμος δ᾽ ἠέλιος κατέδυ, καὶ ἐπὶ κνέφας ἥλθεν, 
ς Ἁ ΄ ν᾿ 

ο( μὲν κοιμήσωντο κατὰ μεγώρω σκιόεντα. 
πᾳ" Ε] Ν ᾽ ΄ » “ 

Αὐτὰρ ἐγὼ Κίρκης ἐπιβὰς περικωλλέος εὐνῆς 
Γι ᾽ 7 ῆς ΄ ᾽} 5 ἊΝ 

γούνων ελλιτάνευσω, θεὼ δὲ ββέυ εἐκλυεν αὐδης" 
καί μιν φωνήσας ἔπεω πτερόεντα προσηύδων" 

Ύ ᾽ ΄ ͵ « . ε ΄ 

Ὧ Κίρκη, τελεσὸν μοι ὑπόσχεσιν, ἥν περ ὑπεστῆς, 
") ΄ ; ΄ 3 ἡ, 

οἴκων δε πεμψέμεναι" θυμὸς δὲ μοι ἔσσυται ἤδη, 
5 ο 592 ες , ΞῪΝ ͵ “ 

ἠδ ὥλλων ετώρων, οἱ μευ φθινύθουσι φίλον Χῆρ, 
5» Ἐν. δ. 5 ε 

ἀμφ᾽ ἐμ ὀδυρόμενοι, ὅτε που σύγε νόσφι γένηαι. 
ὰ » ,ὕ εἶν ἃ » Ανν ἢ χ ν ἃ 7 ων ΄ Ὡς εἐφώμην" ἡ δ᾽ αὐτίκ᾽ ἀμείβετο δῖα θεάων" 

Ἀ ΄ ͵ 5 ἃ “ Διόγενες Λαερτιάδη, πολυμήχων Οδυσσεῦ, 

μηκέτι νὺν ἀέκοντες ἐμῷ ἐνὶ μίμνετε οἴκῳ" 
5 ΓΕ Ν “ «ΝᾺ δε ἃ ον ὡλλ ὡλλήν χρή πρῶτον ὁδὸν τελέσαι, καὶ ἱκέσθωι 
5 3 ἐλ Ζ ἈΤ “ Ψ 

εἰς Αἰϑῶο δόμους καὶ ἐπφινής [Περσεφονείης, 

ψυχῇ χρησομένους Θηβαίου Τειρεσίωο, 
7 ᾿ »"» “"» 3 » 

μῶντιος ὠὡλώου, του τε φρένες ἔμπεδοί εἰσι" 

τω καὶ τεβνειῶτι νόον πόρε Περσεφόνεια, 

48ο 

48ς 

490 

477. Ρηδύ. 470. οἱ μὲν] δὴ τότε Η. Υ. 
482. βέπεα. 484. Ροίκαδε. 
488. διβογενὲς Λαξερτιάδη. 
τεθνηῶτι ΥΥ͂. 

10. κατὰ] ἀνὰ ΗΟ Υ. 
486. γένηα νέηαι Ψ. 487. δῖξα. 

480. ἀξέκοντες. ῥοίκῳ. 494. τεθνειῶντι] 

Διὰ τῶν γουνάτων τῆς Κίρκης λιτὴν ἐποί- 
᾿ ἡσα καὶ παράκλησιν. ἀντὶ τῶν (80Γ. 

᾿ τοῦ, τῶν) γονάτων ἁψάμενος. ὦ, 40ο. 
᾿Αλλ᾽ ἄλλην χρή] Πῶς πέμπει αὐτὸν ἵνα 
ἀκούσῃ ; προήδει γὰρ καὶ τὸν τῆς δαίμο- 
νος ἔρωτα. Θάνατος δέ τ᾽ ἐξ ἁλὸς αὐτῷ 

᾿Αβληχρός (λ΄. 134.). καὶ μὴ πεισθῆναι 
Καλυψοῖ τὴν ἀθανασίαν ὑπισχνουμένῃ. 
δι’ ἑαυτῆς δὲ οὐ μαντεύεται, ἵνα μὴ δο- 
κῇ ἐρῶσα φοβερώτερον καθιστᾷν τὸν 
πλοῦν καὶ ἀπιστηθῇῃ. ὦ, 401. Εἰς 
᾿Αἴδαο δόμους Ὃ δὲ “Ομηρικὸς νοῦς τοῦ 

τὸν ᾿Οδυσσέα εἰς ἄδου ἐλθεῖν μέθοδός 
ἐστι τῶν ἐφεξῆς δηλωθησομένων μύθων τε 
καὶ ἱστοριῶν καὶ λοιπῶν ἐκ τῆς τοιαύτης 
πλάσεως. Β. ᾿Ἐπαινῆς Περσεφονείας] 

Ἢ αἰνὴ τουτέστιν ἐν σκότει διάγουσα, 

καὶ (86Υ. ἢ) μᾶλλον αἰνὴ, ἡ δεινὴ, πλε- 

οναζούσης καὶ γῦν προθέσεως. Τράφεται 

δὲ καὶ, Φερσεφόνη, ᾿Ιωνικῶς. Β, 492. 

Ψυχῇ χρησομένους) Μαντευσομένους, ὀ- 

φείλοντας χρησμοτεθῆναι ([. χρησμῳδη- 
θῆναι, ν. ϑίθρῃ. ΤΠ 65.). ῷ. διατί 

οὖν οὐκ αὐτὴ μαντεύεται ; ὅτι οὐκ ἂν 
ἐπίστευσεν ᾽Οδυσσεὺς ἐρώσης αὐτῆς. εἶτα 

(δ υ!ρ. ἢ) κατὰ μὲν Σειρῆνας καὶ τὸν 
πορθμὸν ὡς γειτνιῶσα μηνύει, περὶ ὧν 

οὐδ᾽ ὁ Τειρεσίας εἶπεν εἰδὼς ἐρῶσαν (50Γ. 

ἐροῦσαν) τὴν Κίρκην. περὶ δὲ τῶν λοιπῶν 
ἐπιτρέπει τῷ μάντει. “αὶσ. ὦ. 404. 
Τῷ καὶ τεθνηῶτι Φασὶν ὡς δράκοντας 
δύο ἐν Κιθαιρῶνι μιγνυμένους ἰδὼν ἀνεῖλε 
τὴν θήλειαν, καὶ οὕτως μεταβέβληκε εἰς 
γυναῖκα. καὶ πάλιν τὸν ἄῤῥενα, καὶ ἀπ- 
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᾽» 2 θ 

οἰζω σιεπστινυσσοα " 

ΟΔΥΣΣΕΙΑΣ Κ. 

᾽ς δὲ ὮΝ 

τοι ὅε συν φῳισσουσιν. 

495--ορ.- 1.1Β. Χ. 

4095 
λης ἐφατ᾽" αὐτὰρ ἔμοιγε κατεκλάσθη φίλον ἥτορ᾽ 

κλαιον δ᾽ ἐν λεχέεσσι καβήμενος, οὐδέ τι θυμὸς 

ἤθελ᾽ ἔτι ζώειν καὶ ὁρᾶν φώος ἠελίοιο. 
αὐτὰρ ἐπεὶ κλαίων τε κυλινδόμενός τε κορέσθην, 

καὶ τότε δὴ μιν ἔπεσσιν ἀμειβόμενος προσέειπον' δοο 

γέ τ: Κίρκη, τίς γὰρ τούτην ὁδὸν ἡ ἡγεμονεύσει : 4 

εἰς Αἰδος δ᾽ οὔπω τις ἀφίκετο γηὶ μελαίνη. 

Ως ἐφώμην' ἡ δ᾽ αὐτίκ᾽ “ἀμείβετο δῖα θεάων" 

Διογενές Λαερτιάδη, πολυμήχαν Ὀδυσσεῦ, 

μή. τί τοι ἡγεμόνος γε ποθὴ παρὰ νηὶ μελέσθω" 505 
ἱστὸν δὲ στήσας, ὠνὼ δ᾽ ἱστίω λευκὼ πετάσσας, 

σθαι" τὴν δὲ κέ τοί πνοιὴ Βορέαο φέρησιν. 

ἀλλ᾽ ὁπότ᾽ ἂν δὴ γηὶ δι’ ὠκεώνοὶο περήσης, 

ἔνθ᾽ ἀκτή τε λάχειω καὶ ἄλσεω Περσεφονείης, 

500. καί μιν φωνήσας ἔπεα πτερόεντα προσηύδα Η. 
10. δὴ ξεπέεσσιν. προσέξειπον. ηύδων 

Λαξβερτιάδη. 506. δ] Η 

Ἰδοϊοηθη πιθηογδῦ 56 ΠΟ] ]1ᾶ5ῖ65, 564 το] οὐ Η. 

Τάθιη 5] αἰιοά προσ- 
502. δίξα. 504. διβογενὲς 

500. τε λάχεια] τ᾽ ἐλάχεια τη. ΡΥ. ομαρὰς 

10. Περσεφινείης) φερδος: 
φογείης Η., υἵ οἴ 534-564 ρ6Γ π᾿ ἰδπζιηι ΒΟΥ ὈΙὩγ 564. λ΄. 47. 212. 

ἔλαβε τὴν ἰδίαν φύσιν. τοῦτον Ζεὺς καὶ 
Ἥρα κριτὴν εἵλοντο, τίς μᾶλλον ἥδεται 

-Ὁ ,ὔ ᾿ς τὰ ΡΟ ἍἋ Ν - ἌΡΗ: ᾿Ν 
τῇ συνουσίᾳ τὸ ἄῤῥεν ἢ τὸ θῆλυ" ὁ δὲ 
εἶπεν, Οἴην μὲν μοῖραν δέκα μοιρῶν τέρ- 
πετᾶι ἀνήρ' Τὰς δέκα δ᾽ ἐμπίπλησι Ὁ 
(Ω, δέκα μέν τ᾽ ε.} γυνὴ τέρπουσα νόη- 

,ὕ ε δὺο δ 3 θ -Ὁ ΕῚ 
μα. διόπερ ἡ μὲν “ρα ὀργισθεῖσα ἐπ- 
ἥρωσεν, ὁ δὲ Ζεὺς τὴν μαντείαν δωρεῖται. 

οΟ ΟΣ ψυ!ρ. 405: Οἴῳ πεπνύσθαι] 
Συνετῷ, ἔμφρονι εἶναι. Ὁ, νυ. Οἱ 
δὲ ἄλλο; γεκροὶ πλὴν τοῦ Τειρεσίου σκιαί 
εἰσι καὶ ὡς σκιαὶ δρμῶσι, καθάπερ αὐταὶ 
παρέποντο (50Γ. αὕται παρέπονται) τοῖς 

7 Ν Ν Ν 5." κινουμένοις. , Τοὶ δὲ σκιαὶ ἀϊσσου- 
σιν} ᾿Αντὶ τοῦ αἱ ψυχαί. ὃ μέντοι ποιη- 

τὴς πρὸς τοὺς ἄλλους νεκροὺς ποιεῖται τὴν 
, :λ Ψ») ᾿ δα Ν σύγκρισιν. οἱ δὲ ἄλλοι νεκροὶ ὡς σκιαὶ 

Β. Ὡ. σ5οϑ. ᾿Αλλ ὁπότ᾽ 
ὧν δὴ νηὶ δι ὠκεανοῖο περήσῃς)] Ὅλα 
ὁμοῦ ἀνωαγνωστέον, ἀλλ᾽ ὁπόταν περήσῃς, 
ἔνθ᾽ ἀκτή τε λάχεια (516 ΡΙΌΡΑτοχ.) 
καὶ ἄλσεα καὶ αἴγειροι, νῆα μὲν αὐτοῦ 

αἵσσουσιν. 

΄, Ε μβ “ 

κέλσαι. ᾿᾽Ἐνθ᾽ ἀκτή τε βαθεῖα ὡς ὑπό- 
5 Ν ΕΝ .« ᾽ ͵ὔ 

σκαφος. οὐ γὰρ εἰκὸς ὁτι ἐσκαμμένη. 

οὐ δεῖ δὲ γράφειν, ἐλάχεια. οὐ γὰρ εἰκὸς 

ἐλάχιστον ἀκούειν τῆς Περσεφόνης τὸ τέ- 

μενος. οὐκ ἄτοπον δὲ περὶ τὴν ἀκτὴν εἷ- 
ναι ἄλσος. πολλὰ γὰρ εὕροι τις ἄλση 

ΒΒ. ὦ. δοο. ᾿Ακτή] 

Ἢ προηγμένη καὶ ἐξέχουσα εἰς θάλασ- 
ἐπιθαλάσσια. 

Υ Οομπῇ, 5680]. λ΄. 90. οὐ Αρο]]οά, 3. 6. 7. αὶ ἴῃ ΠΟΧΑΠΙΘΙΓΟ Δ] ογῸ Ἰορίία Τὰς δὲ δέκ 
ἐμσ. Οὐοηΐ. οἱ ΗἩδυηϊαπ δά ΘΠ} ]ἸΟΟΙ1Π, αυὶ ΡΙΠΘροηίοπι ΓΓΔ]]. (ΜΠΆΡ. 4.) 564 6085 
Ἔρτορῖο ογγαΐ Ομ πὴ Ἰεροηάαμῃ ρυζαῦ ᾿Εννέα δ᾽ ἐμπ'. φ]αϑὶ ὉΠ ΠῚ ΘΑΠἀθπιηι6 γοϊαρίαίοπα. 
1(4 ᾿ηΐοῦ 56 ΡΑΓΕΔηταΣ Π185 Οὗ δηλ ηἃ ταὖ Δ] ΓΘΥΓ τἀ ᾶπὰ Δ] (6 Γἃ ΠΟΘ ο᾽ι5 ραιΐα5 ἃαΐο- 
γΤαΐ, 56 Π8115 6ϑζ : 5] νΟΙ ρα τ]5 1 ἴῃ ΘΟμου θ᾽ ἀθοθπ ρᾶγΐα5 δίας δ 15, Θὰ ἰηΐορΤἃ ἔτι] - 
[ ΓΙ η8, Πιὰ5 Δα ῖ6 ΠῚ ΠΟΗ Πἶδὶ ΟΧ ππὰ ρᾶτίθ. ΒΌΤΊΤΜ. 



1118. Χ. 

3 ἃ" ΣΡ ᾽ μώκραί τ᾽ αἴγειροι, καὶ ἰτέωι ὠλεσίκαρποι" 

ΟΔΥΣΣΕΙΑΣ Κ. κιο-ττες 7. 9599 

510 
νήω μὲν αὐτοῦ κέλσαι ἐπ᾽ ὠκεῶώνῷ βαθυδὶνη, 

ὍΝΚῃ, εἰ 5 Ε] “β 577 ᾿, ᾿ ΄ ᾿ αὐτὸς ἃ εἰς ᾿Αἴδεω ἰέναι δόμον ευρωεντῶ. 

ἔνθα μὲν εἰς ᾿Αχέροντα Πυριφλεγέθων τε ῥέουσι 
Κωκυτός θ᾽, ὃς δὴ Στυγὸς ὕδατός ἐστιν ὠποῤῥώξ᾽ 

«7, 7 7 “ σύν ΜΝ 7 πέτρη τε, ξύνεσίς τε δύω ποταμῶν ἐριδούπων. 515 
ἔνθα δ᾽ ἔπειθ᾽, ἥρως, χριμφθεὶς πέλας, ὥς σε κελεύω, 
βόθρον ὀρύξωι ὅσον τε πυγούσιον, ἔνθα. καὶ ἔνθα: 

σαν ἄκρα (9. πέτρα). γυρ. Β. ΔΑα- 
ΧΕΙΑ, ἐλαχίστη. Ψυ]ο. Οοηΐ, δὰ 
508, οἴ ϑιιρτὰ δὰ ζ, 115. "Αλσεα] 
Ἱερὰ καὶ σύνδενδρα χωρία. Ψαὶρ. 
Μ᾿. κτο. Ἰτέαι ὠλεσίκαρποι] ᾿Απο- 
βάλλουσι, γὰρ τὸ ἄνθος πρὶν πεπανθῇ. 
ἢ ἐπεὶ οἱ πίνοντες τὸ ἄνθος ἄγονοι γι- 
γονται. Β. ῷ. Ἐπ 5]. ἴδσε 80}0]. 
Ψι]ρ.. ῥυῖτιβ. ἤΑλλως. Σημείωσαι ὅτι 
ἄκαρπα φυτὰ εἶπεν εἶναι ἐν τῷ ἄλ- 
σει τῆς Περσεφόνης, διὰ τὸ νεκροῖς 
προσήκει. Β. , ᾿Αποβάλλει γὰρ 
τὸ ἄνθος. οἰκείως δὲ ἀγόνοις φυτοῖς 
ἐχρήσατο. ἐκεῖνα (ἱκάνὰ οἴη. Βᾶτη. 
οἰκεῖα ἃρίϊπι8. ΒΟροΚἢ.) γὰρ νεκροῖς 
τὰ ἄκαρπα. φησὶ δὲ Θεόφραστος ἐν 
φυτικοῖς τὸν χυλὸν τῆς ἰτέας πινόμε- 
νον ἀφανίζειν τὴν γονὴν τῶν ἀνθρώ- 

πῶν, δ α]ρ', 8660], ροϑβίθυϊιιϑβ. 512. 
Ἔνθα μὲν εἰς ᾿Αχέροντα) Τὸ ἑξῆς, 
ἔνθα μὲν εἰς ᾿Αχέροντα Πυριφλεγέθων τε 
. καὶ Κωκυτὸς ῥέουσι. τὸ δὲ σχῆμα καλεῖ- 
ται προδιεζευγμένον ( τὶρ, δα] καὶ 
καθ᾽ ὑπέρβατον), ὅταν τὸ μεταξὺ δύο 
ὀνομάτων ἑνικῶν πληθυντικὸν τεθῇ ῥῆμα. 
τοῦτο καλεῖται ᾿Αλκμανικὸν οὐχ ὅτι 
᾿Αλκμὰν πρῶτος αὐτῷ ἐχρήσατο, ἀλλ᾽ 
ὅτι πολύ ἐστι παρ᾽ αὐτῷ, οἷον (γε εἰοκ. 
ἥν 4. Ρ..21.), Κάστωρ ὠκέων πώλων 

Ῥοῦ ἢ τὰ ποπίο. ΒΌΤΤΜ. 

8016 ἱπουγὶα Δαν βϑιιπὶ ν᾽ ἀοίωγ. 
οὐα. δὐταιβ Κωκυτὸς δοάδπ ἴομο 

ἴπσιη μυιῖο. ΒΙΓΤΤΜ. 

ἃ ΒῚΟ ΡΙοῸργοχυίοηρ πἷς ααϊάοωιν Δίοα]οΙ. 
Ὀθιαπο δαΐ ρα σοίοτοβ δοΐογοβ οἵ ἴῃ Ηπιοτῖ 

απὸ ΥῸΧχ ΔΡΡοΙ δεῖνα : αυοάαιο ππιης ηαϊάθην ἴῃ 
Ἠοπιοῦὶ οἀὰ. οδυϊηοὶ Κώκυτός τε, ἰὰ οχ δὐδίττῖο Βαγηθβὶὶ, ΟὐἾτ5. ποίην νἱάθ, ργορασα- 

ἐλατῆρες καὶ Πολυδεύκης. ὅμοιον δέ ἐστι 
τὸ σχῆμα, Ἐὶ δέ κ᾽ ἴΑρης ἄρχωσι μάχης 
ἢ Φοῖβος ᾿Απόλλωντ (11. ν΄. 138.) καὶ, 
Ἔνθα ῥοὰς Σιμόεις συμβάλλετον δὲ Σκά- 
μανδρος. . εἴ ργίοτα ψιυϊσ, ς 4. 
Κώκυτος ] Λέγεται ὁ πρῶτος ποταμὸς ὃ 
τὸν βροτὸν δεχόμενος, τῶν ἀνθρωπίνων 
παθῶν ἐπώνυμον κακόν. εἶτα Πυριφλε- 
γέθων ἤτοι τὸ πῦρ τὸ ἀφανίζων τὸ σάρ- 
κινον τῶν βροτῶν. εἶτα ὃ ᾿Αχέρων μετὰ 
τὸν Κωκυτὸν καὶ τὸ Ἴρίον (507. ἠρίον) 
ὅπερ ὀφειλὴ νεκρῶν ἐστιν ἰαχὴ γίνεται. 
εἶτα Στυγὸς ἀποῤρῶγες. οὐκ ἔστι γὰρ 
ὃς οὐ στυγνάζει τὸν τεθνηκότα. Ω. 515. 
Πέτρη τε ξύνεσίς τε] Φησὶ γὰρ ὡς πέ- 
τρῶ τίς ἐστι κατ᾽ ἐκεῖνον τὸν τόπον καθ᾽ 
ὃν ἡ τῶν ῥευμάτων συμβολὴ γίνεται τοῦ 
τε Κωκυτοῦ καὶ τοῦ Πυριφλεγέθοντος εἰς ἐμὴ , ἩἈ μέν ΑΝ ΑΙ ταὐτὸ μισγομιίένων καὶ ῥεόντων εἰς τὸν 
᾿Αχέροντα. Β. Ἐύνεσις. συνάφεσις καὶ 
εἰς ταὐτὸ συμβολὴ τῶν ποταμῶν. Ψυ]ρ. 
517. Βόθρον] Ἐνταῦθα ὁ ποιητὴς τὴν 
νεκυομαντείαν δηλοῖ, καὶ παρίστησι διὰ 
τῆς τῶν νεκρῶν θυσίας καὶ τῆς τῶν εἰδώ- 
λων αὐτῶν ἐπιφανείας, ἀθάνατους εἶναι 
τὰς ψυχάς" τὸ γὰρ λέγειν, Ὃ δ᾽ "ΑἸἰδόσδε 
βεβήκει (γ΄. ττο. ζ΄. 11.}, σημαντή- 
ριόν ἐστιν ὡς αἱ ψυχαὶ παραμένουσαι οὐ 
διαφθείρονται. ᾧ. Πυγούσιον] Πηχυ- 

᾿ Ηἰς οἴϊδι Βα ΒΌΠ1ὰ5. Ζοποάοιϊ ἱησοηΐιπ οοσποβοὰβ αϊ ρυροίοει ἄρχῃσι, ΑΥἸδίατο ΠΟ 
ΟΠ] βουνὰ, ααοα ἴῃ οἰγιιοΐατα Ροὺ καὶ Ἰσσπην τοοῖο βουναῖ, ρα ρσιϊα5 δ ΔΙ [ΟΥ̓Δ μὰ οἴ πὰ 

βοᾷ πος αὐ βοχοθηΐα Ἀ]1ὰ ἴῃ δοοοιτθας 



ΟΔΥΣΣΕΙΑΣ Κ. τὔδυδει 400 5182... 5.46. 

ἀμφ αὐτῷ δὲ χοὴν χεῖσθαι πᾶσιν νεκύεσσι, 

πρῶτα μελικρήτῳ, μετέπειτα δὲ ἡδέι οἴνω, 

τὸ τρίτον αὖθ᾽ ὕδατι" ἐπὶ δ᾽ ἄλφιτα λευκὼ “πωλύνγεινι 

πολλὼ δὲ γουνοῦσθωι γεκύων ὠμενηνα κάρηνα, 

ἐλθὼν εἰς ᾿Ιθάκην, στέϊραν βων, ’ ἡτίς ἀρίστη, 

ῥέξειν ε εν μεγάροισι, πυρήν τὶ ἐμπλησέμεν ἐσθλῶν. 

Τειρεσίη δ᾽ ἀπάνευθεν ὅ οἷν ἱερευσέμεν οἴω 

παμμέλαν᾽ ὃς μήλοισι μεταπρέπει ὑμετέροισιν. 

αὐτὰρ ἐπὴν εὐχήσι λίση κλυτὼ ἐθνεώ νεκρῶν, 

ἔνθ᾽ δὶν ὠρνειὸν ῥέξειν, θηλύν τε μέλαιναν, 

εἰς Ἔρεβος τρέψγας, αὐτὸς δ᾽ ἀπὸ γοσ φὶ τρωπέσθαι, 

ἱέμενος ποταμοῖο ῥοάων᾽ ἔνθα δὲ πολλαὶ 

ψυχαὶ ἐλεύσονται νεκύων κωτωτεβνειώτων. 

δὴ τότ᾽ ἔπειθ᾽ ὁ ἑτάροισιν ἐποτρυνωι καὶ ἀνώξαι 

μῆλω, τῷ δὴ κατέκειτ᾽ ἐσφαγ γ μένα νηλέϊ χωλκῷ, 

δείραντας κατοκήουι" ἐπεύξασθα: δὲ θεόσιν, 

ἰφθίμῳ τ ᾿Αἴδὴ καὶ ἐπαινῇ Περσεφονείη. 

ωὐτὸς δὲ ξίφος ὀξὺ ε ἐρυσσάμενος παρὰ μηροῦ 

ἤσθωαι, μηδὲ ε Εοὺν νεκύων ὠμενηνὼ κάρηνω 

520 

525 

Ἀ 

539 

539 

 ἐὰ βέθνεὼ. . 5.7. ῥέ- 

10. ὄξιν ξαρνειόν. 
510. βηδέϊ ξοίνῳ. 524. οἴῳ] ὀΐῳ Ψ. 10. ὄβιν. 

ζειν ἃ Π1. ΡΥ. ζ ἴῃ ξ τηπΐαΐϊμαμι ἃ τθοθηῖ Η. ΡΟΗΒ. 
528. τρέψας] στρέψας ὙΥ. 
τατεθνηώτων, οἵ 516 ὈΡΊαι6, ΥΥ. 
8] Ποὴ ϑϑάθιη τηδηϊι σοί δηταμδ. 
10. κατακῇῆαι] κατακεῖαι ὟΝ. 

535. βερυσσάμενος. 

“ ᾿ Ψ,. Ἀ ΟὟ ΨΎΝ Ὁ 7 
αἷον. πυγὼν δέ ἐστι τὸ ἀπὸ ἀγκῶνος μέ- 

᾿χρι τῶν δακτύλων συνεσταλμένον μῆκος" 
ψ ᾽ὔ Ἀ ᾿ Ἷ ,ὔ ἣ - ν' 

ἀπολήγει γὰρ τὸ μέτρον εἰς τοὺς δακτύ- 

λους πὺξ γινομένους. Β. 
᾿Ὶ ΔΝ 3 ΕῚ Ν -- "5 - 7 

πυγῶν δέ εστι τὸ ἀπο τὸν αγκῶνος μέχρι 

Πυγωνιαῖον. 

τῶν δακτύλων κεκαμμένων διάστημα, ἐξ 
Σ οὗ καὶ πυγμή. αἰνίττεται δὲ διὰ τούτου 
Ν Ν βύ ν ΓΝ. ἘΠ γι. 7 Ἴ 

τὸ μὴ ἀνεῖσθαι μηδ᾽ ἐπ ἐξουσίας εἶναι 
Ν ᾿ 5» Ξ, ἘΝ " 

τοὺς τετελευτηκότας ἀλλ᾽ ὥσπερ ἔχεσθαι 

καὶ ἐγκεκλεῖσθαι καθάπερ καὶ οἱ δάκτυλοι. 
, . 

Ω. Νυὶς. Ἔνθα καὶ ἔνθα] Ἑϊς πλάτος 

καὶ εἰς μῆκος. Ψα]ρ. Β. Ω. 518. Χοὴν 
χεῖσθαι] Τὴν τοῖς νεκροῖς ἐπιχεομένην χύ- 
σιν. Ὁ. α]ρ. Καινοπρεπῶς δὲ χοὴν, 

520. βιέμενος. 
532. δείραντας) δείραντες Θ΄ ας ΒΡΘΓ ες» 

ΒΆ Θὰ κατατεθνειώτων κα- 

Τάθιῃῃ [δοΐυτη λ΄. 46. Η. ΡΟΆΒΞ5. 
534. τ᾽ ᾿Αἴδη] θ᾽ ἀΐδη 6χ ϑιηθηά. Η. 

σπονδήν. Ω. 
μένος οὐκ ἔχοντα, ἐκ (ἢ οἴη. Βαᾶτη. ) σώ- 
ματος (ο]. στόματος) δύναμιν, ἀπὸ τοῦ 

μόνην ἔχειν ἐκεῖ τὴν ψυχήν. ]ρ.. 522. 
Στεῖραν. βοῦν) Εἰς τὸ ὅμοιον. ἄγονα γὰρ 
καὶ στεῖρα τὰ τῶν »εκριώγς γαΙρ. 9.253 ; 

Παμμέλανα] Καὶ τοῦτο εἰς τὸ ὅμοιον. ἡ 
528. Εἰς Ἔρεβος στρέψας] Ι 

Καὶ πῶς ἠπίστατο τὴν δύσιν ἐν σκότῳ 

γυϊρ. 

ὄντος λέγομεν ὅτι παρὰ τοῖς Ιζιμμερίοις 
΄ Σὰ δ΄. ᾿δῇ ς , 5.᾿.Δλ σκότος ἦν, οὐχ ὅπου ἡ θυσία ἐγίνετο. Β.. ̓

 
,ὔ ΄ ὥ Ἶ 

᾿Απονόσφι τραπέσθαι Ἑἰς τὰ ὀπίσω τρά- 
,ὔ “ ἐ 

πηθι αὐτὸς ἱέμενος τῶν τοῦ ποταμοῦ ῥευ- 
Νόσφ: τραπέσθαι] Ὥς Β. μάτων. 

531. ᾿Αμενηνά] ᾿Ασθενῖ, 



ΕΒ. χ. ΟΔΥΣΣΕΙΑΣ Κ. ς3᾽--τιξόᾳ. 401 
«“ Ύ » Ν 7 ΄ [αἰμώτος ὡσσον ἔμεν, πρὶν Τειρεσίαο πυθέσθαι. 

Ι ᾿ Ζ ᾽ 7 ἣ γκνῬΡῬ ἔνθα τοι αὐτίκα μάντις ἐλεύσεται, ὀρχώμε λαῶν, 
" ΄ 3, «Ὰὰ ΄ ᾿ς κέν τοι εἴπησιν ὁδὸν καὶ μέτρω κελεύθου, 
7 1) « ᾽ ΕἸ ᾿ νόστον θ᾽, ὡς ἐπὶ πόντον ἐλεύσεωι ἰχθυόεντω. 

ἃ ν᾽) Ἴ ΕῚ Ν Ε »Χ Ὡς ἐφατ᾽" αὐτίκω δὲ χρυσόθρονος ἤλυθεν ἠώς. 
΄ - “ὋΣ . -“ μφὶ δέ με χλαῖνάν τε, χιτῶνά τε, εἰμῶτω ἐσσεν" ΕΝ ᾿ς ν᾿, ; ͵ “ ΄ Ψ ΄ αὐτὴ ὃ ὠργύφεον φαρος μέγω ἐννυτο Νύμφη, 

Ν Ἀ ᾿ Ν : ᾿. 7 8 2 ἐπτὸν, καὶ χαρίεν, περὶ δὲ ζώνην βάλετ ἰζύι, 
᾿ ἈΝ “ὟΝ ἂν .5 2 ὠλήν, χρυσείην᾽ κεφαλὴ δ᾽ ἐπέθηκε κωλύπτρην. δ4ς Ἂ ᾽ Ν "" Ἂς 3: ν ε Δ ὑτὰρ ἔγω διὰ δώματ ἰὼν ὥτρυνον ετω ρους 

» ν᾿ 
ΕΣ -΄ εἰλιχίοις ἐπέεσσι παρωστωϑὸν ὄἄνδρω ἑκώστον᾽ 

ψ᾿ -»ΣὉἦἷ7) .“ » "“-7Ὃ΄ : ε Μηκέτι νῦν εὕδοντες ἀωτεῖτε γλυκὺν ὕπνον" 
ΕἾ Ν 5 ΄ 3 λλ᾽ ἴομεν" δὴ γάρ μοι ἐπέφραδε πότνια Κίρκη. 

ἃ 2 ΄ "“ 5» 9 . ΄, Ὡς εφωμήν" τοῖσιν δ᾽ ἐπεπείθετο θυμὸς ὠγήνωρ. 550 
Ν Ν , ἢ 5 ΄ Φ ε ὐδὲ μὲν οὐδ᾽ ἔνθεν περ ἀπήμονως ἤγον ἑταίρους" 

΄} Ὡ» » ΕΖ Ελπήνωρ δέ τις ἔσκε νεώτατος, οὔτε τι λίην 
, ᾽ ΄ 7 ἣ, ΝΡ ᾽ Ν λιμὸς εν πολέμῳ, οὔτε φρεσὶν ἡσὶν ὠρήρως, 

3, Ἧς: ς ῸὉ ᾽ ᾿᾿ γ ξ μοι ἄνευθ ετώρων ιἐροις εν δώμασι Κίρκης 
2 ε Ζ΄ » ὕχεος ἱμείρων κατελέξατο οἰνοβαρείων" ξξς ἋἝἭ: δ᾽ ἢ [2 »Ὕ ᾽ ἱνυμένων δ᾽ ἑτάρων ὅμαδον καὶ δοῦπον ἀκούσας ν "» » 7 τ “απίνης ἀνόρουσε, καὶ ἐκλάθετο φρεσὶν ἡσιν 

ἃ: Ὧν 2Χ ᾽ 7] " 7 ψψοῤῥον καταβῆναι ἰὼν ἐς κλιμώκω μωκρήν" 
 ΐΝςΝ Ὁ "Ὁ ΄ ᾽ ΡΣ ΕῚ Ἂν, λλὰ καταντικρὺ τέγεος πέσεν ἐκ δέ οἱ αὐχήν 

Ἷ ᾿ ΨῸΨ Ν ᾽»» “- “ στρωγώλων εὐγή, ψυχὴ δ᾽ "ΑἸἰδόσ δε κατήλθβεν. σύο 4 ΄ ΄»- » ἃς »"ὟἮ ᾽ χομενοισι δὲ τοῖσιν ἐγὼ μέτωῳ μῦθον ἔειπτον" 
Ἢ 7ὕ Υ ᾿ “ Φάσθε νύ που οἷκόνδε φίλην ἐς πατρίδα γαῖαν 

Ἄ ᾽ » -ϑὰ,. 1 « ΧΑ 7 χεσθ᾽ ὥλλην δ ἡμῖν ὁδὸν τεκμύρατο Κίρκη 
᾽ .«᾿ 7 ᾿ς, ..3 ΞᾺ ε χ' ς ᾿Αἴδαο δόμους καὶ ἐπαινῆς Περσεφονείης, 

540 

» 

538. λαβῶν. ς 30. βείπῃσιν. 542. βείματα έσσεν. - 43. βέννυτο. 547. ἔε- σσι. ξέκαστον. 540. ἴομεν] ἴωμεν Η. 553. 557. βῆσιν. δ. οἱ- 
ἀρείων] οἰνοβαρξίων Ἡ. 10. βοινοβαρείων. 550. ῥοι 5ὅο. ἐξάγη. 
Ἷ. ἔξειπον. 562. βοϊκόνδε. 

᾿ς τοὺς ποταμούς. ]ς. ς 43. ᾿Ἂρ- 548. ᾿Λωτεῖτε] ᾿Απανθίζετε τὸν ὕπνον. 
ῥεον} ᾿Αρύφεον, ὅ ἐστι λαμπρὸν τῇ ΨΜι]ρ. 555. Ψύχεος ἱμείρων] ᾿Αν- 
ἢ (δογ. ὑφῇ) καὶ εὐκατασκεύαστον, αψύξαι διὰ τὸ πνίγος καὶ τὴν μέθην ἐπι- 

πλεονασμῷ τοῦ γ᾽ ἀργύφεον. ΒΒ. θυμῶν τῆς ἄκρας (τοορηΐ. αὔρας). Ψύ- 
ΝΟΙ.. ᾿ ἩΝ 

8 Ε 
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» ΄ 7 

ψυχῇ χρήσομενους. Θηβαίου Τειρεσίαο. 
β ΕῚ “Ὁ Ἂ ἊΨ 

Ὼς ἐφάμην᾽ τόϊσιν δὲ κατεκλάσθη φίλον ἡτορ᾽ 
ςς»,) δὲ υθ δ ἐ ν' Ζ΄ 

ἑζόμενοι δὲ καταῦθι γόων, τίλλοντό τε χωίτας. 
3 3 ᾽ ἐκ! 3 ν" 

ἀλλ᾽ οὐ γάρ τις πρήξις ἐγίνετο μυρομένοισιν. 

᾿Αλλ᾽ ὅτε δὴ ῥ᾽ ἐπὶ νη θοὴν καὶ βῖνω θωλάσσης 
3, ΟῚ ν - ᾿ 

ἤομεεν ὡχνύμενοι, θαλερὸν κωτῶ δώκρυ χέοντες, 
Ψν»; , ἐδ, Ὁ Ζ' 7 ἢδο Ν Γ; 

τόφρω δ ὡρ οἰχομενη Κίρκη παρῶ νήι μελαίνῃ 
Ξ Ἃ “δ ὍΣ Ζ΄ : 

ἀρνειὸν κατέδησεν ὁϊν, θηλύν τε μελωινῶν, 
« κ»ο.ν “-Ὁ» ἧ΄-Ὃε 9 Σ»ΔΛ 5 

ῥέϊω παρεξελθοῦσα" τίς ἂν θεὸν οὐκ εθέλοντο 
ἈΝ 

ὀφθωλμοῖσιν ἴδοιτ᾽, ἢ ἔνθ᾽ ἢ ἔνθω κιόντω ; 

572. βαρνειόν. ὕξιν. 574. Εἰδοϊτ᾽. 

1.118. Χ. 

κόρ 

579 

χεος, ψύχους, τῆς αὔρας. Ψυἱ]δ. 573. θα ἢ ἔνθα] ᾿Αντὶ τοῦ, ἢ εἰσερχόμενον ἢ 

'Ῥεῖα παρεξελθοῦσα] ᾿Αντὶ τοῦ ῥᾳδίως ἐξερχόμενον τὸν θεὸν καὶ μὴ θέλοντα οἱ 

παραδραμοῦσα ἡμᾶς, ἤτοι κρυφίως. Β. δύναταί τις ἰδεῖν. 

Λάθρα ποιήσασα. ἵα]ρ. 574. Ἢ ἔν- 



ΤῊΣ 

ΟΜΗΡΟΥ͂ ΟΔΥΣΣΕΙΑΣ ΛΔ. 

----..«ὉΘὁὕ..ὕ....-ὈὌὈὄ 

“ Δάμβδα δ᾽ ἐν ᾿Αἴδεω ψυχαῖς ἐνετύγχαν᾽ ᾿Οδυσσεύς. 
» ΑΝ » Ν -“᾿ 7 ᾽ ᾿Ὶ ψ ΑΥΤΑΡ ἐπεί ῥ᾽ ἐπὶ νηώ κατήλθομεν, ἠδὲ θάλασσαν, 

μ᾿ ᾿ Ν 7 δ Ε « -“Ὕ ἥω μὲν ἂρ πάμπρωτον ερύσσωαμεν εἰς ἅλα διαν᾽ 
ΠΝ ΄ ς ἈΝ, ν δ᾽ ἱστὸν τιθέμεσθα, καὶ ἱστία νηὶ μελαΐνη: 
λ χζΗᾳ » 3 7, ΐ » 4 ᾽ ν δὲ τὰ μῆλα λαβόντες εβηήσαμεν, ἐν δὲ καὶ αὐτοὶ 

ψ ΕῚ Ν Ἂς 7, ἰαΐνομιεεν ἀχνύμενοι, θαλερὸν κωτὼ δάκρυ χέοντες. Γ 
"»"Ὕ ͵ ἊΝ Ξ Ν ΄ ὧν δ᾽ αὖ κατόπισθε νεὼς κυωνοπρώροιο 

«ἢ « » ε “ 

μένον οὐρὸν (εἰ πλησίστιον, ἐσθλὸν ετώιρον, 
εὖ ΕΟ ω . Ν » ΄ 

ἰρκή εὐπλόκαωμος, δεινὴ θεὸς, αὐδήεσσα. 
“Ὁ "ἢ . 7] Ν "»" 

μεὶς δ᾽ ὅπλω ἕκαστω πονησώμενοι κωτῶ γήω 
Ἀ »"» Μ 7 ΄ 9 3ὴ μεβω" τὴν δ ὥνεμός τε, κυβερνήτης τ᾽ ἴθυνε. Ιο 

ν Ν ΄ ἀν 7 'ς δὲ σανημερίης τέταθ᾽ ἱστία ποντοπορούσης" 

2. πάμπρωτα βερύσσαμιεν. δῖξαν. 
στα. 

᾿Ὑπόθεσις. Διηγεῖται καὶ ταῦτα αὐ- 
, Ὀδυσσεὺς, τίνα αὐτῷ εἰς ἄδου κατ- 

Ε 

θόντι ἔχρησε Τειρεσίας" καὶ ὡς τὴν 
ε “ 

τέρα εἶδε, καὶ ἄλλας πολλὰς τῶν πα- 
᾿ ΄ς-Ὃ᾽νἷ» 7} ν . ὧν γυναικῶν, καὶ τῶν εἰς Ἴλιον συ- 
ρατευσάντων ἐνίους, καὶ τῶν ἐν ἄδου 
λαζομένων τινάς. Ῥα]. Ω. ᾿Απαγ- 
λλει πῶς κατὰ Κίρκης ἐντολὰς εἰς 

"-᾿ ὰ ἘΦ » , "νυ κατήἥλθεν" καὶ ὡς ἤκουσε Τειρεσίου 
μάντεως περὶ τῆς ἑαυτοῦ καὶ τῶν 

λὼν ἑταίρων σωτηρίας. καὶ ὡς τοὺς 
Ν ᾿ ε ΠΩ γ ', ὧδ Ν 

νος Καὶ τὰς ἡρωΐδας εἶδεν ἐν δου, καὶ 

, μητέρα, καὶ ἐς Ἴλιον συστρατευσάν- 
Χ ᾿ -᾿,ν . ’ ν τινᾶς, καὶ τῶν ἐν ᾷδου κολαζομένων τι- 

. ψυ]ρ. Ρᾳ]. 4. Ἔν δ᾽ ἱστὸν τιθέ- 
τθα] Οὐκ ἁπλῶς ἐνεθήκαμεν τῇ νηϊ, 

6. κατόπισθε] μετόπισθε ὙΥ͂. 9. ἐέ- 

ἀλλὰ μετὰ τὸ στῆσαι τὸν ἱστὸν καὶ 
ὡπλῶσαι τὰ ἱστία, οἷον εὐτρεπίσαμεν. 
ΝΡ. γ. Ἴγμενον, ψιλῶς, ἥτοι ὑγρόν. 
Ηδγ]. ᾿Ἐσθλὸν ἑταῖρον] Ἕταῖρον εἶπεν, 
ὡς ἀξιωσάσης αὐτῆς τὸν ἄνεμον. Ω. ΨΊά. 
ἃ 10. Νῦν τὸν σύνεργον. νυν. 8. 
Κίρκη ἐὐπλόκαμος) Ὃ Τζέτζης ἀλληγο- 
ρῶν (80. ἀπορῶν) πῶς τούτῳ Κύρκη ὄὅπισ- 
θεν οὐρίους πνοὰς πέμπει, φησὶ, πέμπειν 
ἀνέμους οὐκ ἔσθενεν ἡ Κίρκη π᾿. (50 γ. 
πρωΐ) δ᾽ ἰδοῦσα οὔριον ἐκέλευσε πνεῖν 
(ϑογ, πλεῖν) τότε. ῬᾺ]. Αὐδήεσσα] 
Ἢ περίφημος, ἢ ἡ ἔχουσα αὐδὴν ἀνθρώ- 
πων, ἢ ἡ φωνητική. Β. το. Ανεμος] 
Ὡς ἂν ἀξιωσάσης τῆς Κύρκης τὸν ἄνεμον 
τίθησιν. Ψυὶο, ὙΠ, αὐ γ. 1. Πο»- 
Ε2 
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δύσετό τ᾽ ἠέλιος, σκιόωντό τε πῶσωι ἀγυιαί. 
ς ᾿, Ψ Ὁ 7 3... οὗ :ε, » »σ 

Η δ᾽ ἐς πείραθ κώνε βαθυῤῥόου ὠκεανδιο" 

ἔνθα δὲ Κιμμερίων ὠνδρῶν δημός 1} πόλις ΤΕ, 

ἤέρι κωὶ νεφέλη κεκαλυμμένοι" οὐδὲ ποτ᾽ αὐτοὺς ι5 

Ἠέλιος φαέθων ἐπιδέρκετωι ὁ ἀκτίνεσσιν, 

"Ν ὁπότ᾽ ἂν στείχησι πρὸς οὐρανὸν ὠστερόεντοι, 
ΠΤ 

οτοὺν ὼ 
7 

ἐπὶ γαιῶν ὠπ᾽ οὐρανόθεν σιροτρουπήτ οι" 

ἡνο ἐπὶ νὺξ ὀλοὴ τέτωτωι δειλοῖσι βροτοῖσι. 

γήω μὲν ἔνθ᾽ υξλθόρρεν ἐκέλσαμεν' ἐκ δὲ τὰ μήλώω Ὡς 

εἰλόμεθ᾽" αὐτοὶ δ᾽ αὖτε πωρῶ ῥόον ὠκεανοῖο 
ἤομεν, ὄφρ᾽ ἐς χῶρον ἀφικόμεθ', ὃν φράσε Κίρκη. 

Ἔνθ ἱερήϊα μὲν Περιμήδης, Εὐρύλοχός τε, 
εἴχον᾽ ἐγὼ δ᾽ ἄορ ὀξὺ ε ἐρυσσάμενος παρὼ μήρου 

βόθρον ὄρυξ, ὅσσον τε πυγούσιον, ἔγθω καὶ ἔνθα" 2; 

14. Κιμμερίων) χειμερίων οἵ κερβερίων ΡΓῸ ν. ἐς 
δέρκεται ὟὟΥ. 

ἔσχον ΗΝ. ὙΥ. 

τοπορούσης] Δῆλός ἐστιν ὁ ποιητὴς διὰ τὸ 
ποντοπορούσης ὠκεανὸν καλῶν τὴν ἔξω 
θάλασσαν. ἀλλαχοῦ δὲ ποταμὸν τὸν 

ΘΒ 5.9. 
Τὴν θάλασσαν διερχομένης, πλεούσης. 
νας. 14. Ἔνθα δὲ Κιμμερίων) Κιμ- 

μέριοι ἔθνος περιοικοῦν τὸν ὠκεανόν. ἔνιοι 
δὲ γράφουσι χειμερίων᾽ οἱ δὲ Κερβερίων 
ὡς Κράτης. Ἡρόδοτος δὲ ὑπὸ Κιμμε- 
ρίων φησὶ Σκύθας ἐξελασθῆναι. ἄλλοι δὲ 

Κιμμερίους φασὶ ὑποτίθεσθαι (ῬᾺ]. ὑπο- 
τίθεται) τοὺς κατὰ δύσιν οἰκοῦντας καὶ 

προσκειμένους (16 5 5010 ΡᾺ].) τοῖς 
κατὰ τὸν ἄδην τόποις. ἢ νεκροῖς, ἀπὸ τοῦ 
ἐν τοῖς ἡρωϊκοῖς (ἡρίοις 6. Βάγη.) κεῖσ- 

αι. Ψυϊρ. Τινὲς, τῶν νεκρῶν παρὰ 

τὸ ἐν ἔρᾳ κεῖσθαι. 

Ν "“ ἈἉ -“ 

ὠκεανὸν καλεῖ διὰ τὸ ῥοῶδες. 

"4 Ψ 
Οὗτοι οἱ Κιμμέριοι 

ε ͵, ΧΆ » Ἴ “Ὁ ν "“. 

οἱ Σκύθαι νομάδες ὄντες ἐκ τῶν δυτικῶν 
- -Ὡ Ὁ ,ὔ τοῦ ὠκεανοῦ μερῶν ἐλθόντες ἐπόρθησαν 

Ν ᾿ 7. Ν -“, 

τὸν ναὸν ᾿Απόλλωνος τὸν ἐν Δελφοῖς. διὸ 

δυσφημεῖ ὁ ποιητής. Β. ᾿Δρίσταρχος, 

21. παρὰ ῥόον] παρὰ ρρόον Ἠ. παραῤῥόον Υ, 
10. βερυσσάμενος. 

16. ἐπιδέρκεται] κατὰ 
.25: εἶχον 

285. ὕρυξ᾽ ὅσσον] ὄρυξα ὅ ὅσον Η. 

Κερβερέων Ὁ. Ηα΄]. τό. Ἠέλιος φαέ 
θων ἐπιδέρκεται] Πῶς οὖν ζῶσιν: : ἢ ἐπι 

δέρκεται μὲν, φαέθων δὲ οὔ. νυ ρ. Β 

Ἐπιλάμπει μὲν ὃ ἥλιος τοὺς Κιμμερίουι 
οὐ φαέθων δέ᾽ ἀντὶ τοῦ οὐ πάνυ λάμπα 
(πο. ΡΟΙΒ. εχ Ηδι].). οὔτε τὴ 

δύσιν οὔτε τὴν ἀνωτολὴν διὰ τὸ δυτικοΐ 
καὶ ἀνατολικοῖς ὕρεσι περιέχεσθαι. κατ' 
μόνην δὲ μεσημβρίαν ἥλιον ὁρῶσι. τὸ οὖν 
᾽Αλλ᾽ ἐπὶ νὺξ, ἐπὶ τῆς ἀορασίαις κεῖτα 

Β. Ω. ᾿Δρίσταρχος καὶ ᾿Αριστοφάνη, 

καταδέρκεται. 417]. 18. Προτράπη 
ται] ̓ Απουρανόθεν τράπηται. διωτί πρὶ 

τράπηται; δοκεῖ εἰδέναι ὁ ποιητὴς ὅτι 

ἥλιος τὴν ἑκούσιον πορείων ποιούμενος ἀπ 

δύσεως εἰς ἀνατολὰς ὕμως ὑπὸ τοῦ παντ' 

ἀνθέλκεται εἰς τὸ ἐναντίον καὶ αὐτὸ 

προτράπηται γὰρ ἀντὶ τοῦ μεταβάλνι 
ται, ἀποκλίνει. Ὁ. Ο, νυ]... 23: Ἵ, 

ρήϊα}) Οὐκ ὀρθῶς ἐπὶ γὰρ νεκρῶν τομί 
καὶ ἔντομα, ἐπὶ δὲ θεῶν ἱερεῖα. ἢ ὅτι τ' 

4 Ἦος ἴζα ᾿μΈ6 Πρὸ, Ηοιηοιλιὴ 60 νουθο ἱπάϊσανο, οσθαμι 510] 6556 ἡηη76, οΧἕ 
απ 50 }Π16οΐ. μι ΠΡΊῚΜ. 
Τομο Κερβερίων, απδτη ΘΟ. ΟΠ 6 ἢ. ΤΟΙ Οὐ ΔΓ 5610]. ΑὙδίοριι. δα, 187. εἵ Εἰγιαι 

Ἰοσιδ Ρ. 513» 48" Ηἰο οὔἴαπη ἃ1145 Ἰθοίϊομο5 ποίαϊ, χειμερίους οἵ Κερομερίους. ῬΡῬΟΙΒ 
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3 .Ὶ “᾿-νν δὲ ΠΝ Ρ , »“, 7 ἀμφ ὠύτω ᾿ χοῦς χέορνέν σι ἈΕΜΘΟΣΦᾺ 

πρωτῶ μελικρήτω, μετεπείτῶ δὲ ἡδει οιγω, 
Ν Γ “ΔΛ» ὦ 3 . ἝΝ 7 Τὸ τρίτον αὖθ᾽ ὕδατι: ἐπὶ ὃ φλῴφιτώ λευκὼ πάλυνον. 

ΠΝ Ν 7 7 5 Ν 7 πολλὰ δὲ γουνουμήν νεκυῶν ὠμνενήνω κώρήνω, 
ἐλθὼν εἰς ᾿Ιθάκην, στέϊρων (βοῦν, ἥτις ἀρίστη, 30 

β ῥέζειν ἐν μεγάροισι, πυρήν τὶ εμπ᾿λησέμεν ἐσθλῶν" 
Τειρεσίη δ᾽ ἀπάνευθεν δϊν ἱερευσέμεν οἴω 
΄παμμέλαν᾽, ὃς μήλοισι μετωπρέπει ἡμετέροισι. 
τοὺς δ᾽ ἐπεὶ εὐχωλῆσι λιτῆσί τε, ἔθνεα νεκρῶν, 
ελλισάμην, τὼ δὲ μῆλα λαβὼν ὠπεδειροτόμησω ἃς 
ἐς βόξρον, ῥέε δ᾽ αἷμα κελωινεφές᾽ αἱ δ᾽ ὠγέροντο 
ψυχαὶ ὑπ᾽ ἐξ ̓ Ερέβευς νεκύων κατατεθνειώτων, 

ἑ νύμφαι τ᾽, ἠϊθεοί τε, πολύτλητοί τε γέροντες, 
παρθενικωΐ τ᾽ ἀτωλαὶ, νεοπενθέω θυμὸν ἔχουσαι" 

26. χοὰς] χοὴν οἴ χεομεν ἃ Ὠ1. ΡΓ. 564 6Χ Θι θη. χέομ ν (5819) Η. ΡΟ 5. 
χοὴν Ν, χροὴν χεόμην ὟΥ. 

τατεθνειώτων] κατατεθνηώτων Υ. ὟΥ. 
Ὠἶ5 ἸΠΟἸ 1 ὙΥ. 

θρέμματα ἱερεῖα ἐκάλουν. νυϊρ. 426. 
Χυοὰς χέομεν) Χοὴν χεομένην, ἀπὸ κοινοῦ 

Α -" -“᾿ ᾿Ὶ 7 

κατὰ τῶν τριῶν (().. κατὰ τρίτον). Β. 
Ω. ΡΟΙΔδ. οχ Ηδγ]. ““ Ζηνόδοτος, 
““ χεώμην. ἴῃ ἅ]1ἃ Ρᾶγίθ ὨἸΆΓΡΊΗΪΒ, 
““ χοὴν ἐχεύμην." 220. Γουνούμην νε- 

͵ -“» » Ν ᾽ 7 Ἀ - κύων] Πῶς, εἰ μὴ αἰσθάνονται πρὸ τοῦ 

πιεῖν ; εἰς τὴν τιμὴν τῶν δεσποτῶν. ἢ 
δεηθεὶς ἢ γονυπετῶν ἐπηγγελλόμην. νυ]. 

ι » -“ - 

30. ᾿Ελθων εἰς ᾿Ιθάκην στεῖραν βοῦν] 
 Ζητεῖται διὰ ποίαν αἰτίαν κατελθὼν ἐν 
τῷ ᾧδη ᾽Οδυσσεὺς ἐτάξατο τοῖς νεκροῖς, 

ἐλθὼν εἰς ᾿Ιθάκην στεῖραν βοῦν θῦσαι ; 
καί φαμεν ὅτι οἱ νεκροὶ ἄτοκοί εἰσι καὶ 

οὐ τίκτουσι, διὰ τοῦτο ἐτάξατο αὐτοῖς 

βοῦν μὴ γεννῶσαν. Ω. 44. Τοὺς δ᾽ 
ἐπεί Πρὸς τὴν περίφρασιν ἀπέδωκε τὸ 

; πούς. τί γάρ ἐστιν ἔθνεα νεκρῶν ; δηλο- 

ψότι τοὺς νεκροὺς ὅτε εὐχωλαῖς καὶ λιταῖς 

᾿ἐλισάμην. Ω. 
ΟΠ» , δ Ν ΄ Ν 
ἄλλο τι σημαίνει ἢ τοὺς νεκρούς. διὰ 

» - 

Τὰ ἔθνεα γεκρῶν οὐκ 

27. βηδέϊ Ροίνῳ. 
37. ᾿Ερέβευς] ἐρέβευς τηὰπιι5 ΔΗ αι, οὐ ΡΥῸ εὖ Τθθθηβ Η. ΡΟ᾿ 5. 

42. ὕξιν. 344. Βέθνεα. 
10. κα- 

38--43. ΟὈΘΙΙδοο ποῖαι ἡ, Τ]ηοὶ- 

τοῦτό φησι, τοὺς δ᾽ ἐπεί. Β. 457. Ψυ- 
χαὶ δ᾽ ὑπ᾽ ἐξ ̓ Ερέβευς] Ὡς μυίας νομισ- 
τέον αὐτὰς ἥκειν ἐπὶ τὸ αἷμα. Β. Ο. 
38. Νύμφαι τ᾽ ἠΐθεοί τε] Οἱ καὶ (Οἱ 
σ΄ ο'ὰ. ΡΟΙΒ.) παρὰ Ζηνοδότῳ καὶ 
᾿Αριστοφάνει ἠθετοῦντο ὡς ἀσύμφωνοι 
πρὸς τὰ ἑξῆς (πιο, ΡΟΉ 5. εχ Ηδ81].). 
οὐ γὰρ μεμιγμέναι παραγίνονται αἱ ψυ- 

᾿, -“" Ν ξ » ᾽ ».4.. ͵ χαΐ νῦν δὲ ὁμοῦ νύμφαι, ἠΐθεοι, γέρον- 
, ὦ 5 Χ Ἁ ΄ τες, παρθένοι. καὶ ἄλλως οὐδὲ τὰ τραύ- 

ιν - "Ὁ. εω “ ΕῚ ματα ἐπὶ τῶν εἰδώλων ὁρᾶται. ὅθεν ἐρω-- 
-“ 7 ’ Ἀ »Ὰ Χ ᾿ Ἀπ ἃ τῷ, Τίς νύ σε κὴρ ἐδάμασσε ; τὸν ᾿᾽Αγα- 

μέμνονα. ᾧ. ᾿Αθετοῦνται οὗτοι οἱ ἕξ, 
ὅτι οὔπω προσέρχονται" καὶ ὅτι ἀδύνατον 
φέρειν τὰς ψυχὰς τὰς τῶν σωμάτων 
πληγάς. ᾿Αλλὰ πρὸς ἀνακεφαλαίωσιν 

᾽’ -“" “" ᾿ ΄ πεποίηται τῶν μετὰ ταῦτα ῥηθέντων. 
νυὶρ. Νύμφαι, αἱ ἄνδρας ἔχουσαι" 
» αι «νυ . ᾿ » Ἁ ᾿ Ν ἤΐθεοι, οἱ ἄζυγες" νέαι ἀταλαὶ, αἱ μηδὲν 
τλῆναι δυνάμεναι. Β. 430. Νεοπενθέα] 
» Ν ᾿ », Χ ’ 3 »" ’ 
Λεὶ νεάζον ἐχουσαι τὸ πένθος ἃ νέον 
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πολλοὶ δ᾽ οὐτώμενοι χωλκήρεσιν ἐγχείησιν, 
ἄνδρες ἀρηϊφατοι, βεββροτωμένα τεύχε ἔχοντες" 

δὲ πολλοὶ περὶ βόθρον ἐφοίτων ἄλλοθεν ἄλλος, 

θεσπεσίῃ ἰαυχῆ" ἐμέ δὲ χλωρὸν δέος ἡ ἤρεί. 

δὴ τότ᾽ ἔπειθ ἑτάροισιν ἐποτρύνας ἐκέλευσω 

μῆλα, τῶ δὴ κατέκειτ᾽ ἐσφαγμένω νηλέϊ χώλκῷ, 

δείραντως κωτωκῆαι, ἐπεύξασθαι δὲ θεοῖσιν, 
ἰφθίμῳ. τ᾽ ᾿Αἰδὴ καὶ ἐποωινῆ Περσεφονείῃ. 
αὐτὰρ ἐγὼ ξίφος ὀξὺ ε ἐρυσσάμενος παρὰ μηροῦ 

μήν; οὐδ᾿ εἴων νεκύων ἀμενηνὰ κάρηνα 

αἵματος ὦσσον ἴμεν, πρὶν Τειρεσίαο πυθέσθαι. 

Π ρώτη δὲ ψυχὴ Ελπήνορος ἦλθεν ἑ εταίρου" 

οὐ γάρ πῶ ἐτέθαπτο ὑ ὑπὸ χθονὸς εὐρυοδείης" 

σώμα γὰρ ἐν μεγάρῳ Κίρκης, κατελείπομεν ἡμεὶς 

ἄκλαυστον καὶ ἄθαπτον" ἐπεὶ πόνος ἄλλος ἔπειγε. 

τὸν μὲν ἐγὼ δώκρυσω ἰδὼν, ἐλέησά τε θυμῷ, 

40 

45 

50 

41. τεύχε εἵματ Ψ. 42. ἄλλοθεν ἄλλος] ἔνθα 40. πολλοὶ δ᾽ πολλοί τ᾽. 
46. κατακῇαι] κατακεῖαι ΝΥ. 48. αὐτὰρ ἐγὼ] καὶ ἔθα Ἡ. δ. 43. βιαχῇ. 

55. 

αὐτὸς δὲ Η. 7. Τ10. βερυσσάμενος. 
10. κατελείπομεν]) κατελίπομεν Ν, 

58. Ειδών. 

πενθοῦσαι. ὦ. Ἔν τῇ νεότητι πενθοῦ- 
σαι. Ψαὶρ. 40. Πολλοὶ δ᾽ οὐτάμενοι] 
Τοιούτῳ σχήματι ὑποτίθεται τοὺς νεκροὺς 
οἵῳ καὶ ἀπέθανον. ὦ. 41. Βεβροτω- 
μένα] Δοκοῦντα βεβροτῶσθαι, ὅ ἐστι 
μεμολύνθαι διὰ τοῦ βροτοῦ ἤτοι τοῦ μετὰ 
κόνεως αἵμωτος. ἢ. 42. Ἔνθα καὶ 

ἔνθα] Γρ. ἄλλοθεν ἄλλος. Η41]. 44. 
Δὴ τότ᾽ ἔθ᾽ ἑτάροισι] Αὐτὸς γὰρ ὡς ἥ 

Κίρκη ἔφη αὐτῷ ἐπὶ τοῦ βέθρου μένει. 
ἐνταῦθα οὖν χωρίζει τοὺς ; ἑταίρους ἵνα μὴ 
κατακούσωσι τῶν μαντειῶν.  υ]ρ. 45. 

Αὐτὰρ ἐγὼ ξίφος Κοινή τις παρὰ ἀν- 

θρώποις ἐστὶν ὑπόληψις ὅτι νεκροὶ καὶ 

δαίμονες σίδηρον φοβοῦνται. Θ. 51. 
Πρώτη δὲ ψυχὴ ᾿Ελπήνορος] ᾿Επεὶ ἄτα- 
φος. τῶν δὲ τοιούτων καὶ πρὸ τοῦ πιεῖν 

φθέγγονται αἱ ψυχαί. δαὶρ. ῥὋὉ Τει- 

“Ἡοο οχ Ηδ1]. γοΐογί Ῥουβ. οἵ ἀθ 52--- 54. 1η06]]]1610, 

53. μεγάρῳ Κίρκης) Κίρκης μεγάρῳ 
54. ἄκλαυστον] ἄκλαντον, ἃ τὴ. ΡΥ. Η. ὙΥ. 

ρεσίας πίνων τοῦ αἵματος ἐμαντεύετο, αἱ 

δὲ ([( αἵ τε) ἄλλαι ψυχαὶ πίνουσαι ἐπε- 
γίνωσκον. ἡ δὲ ψυχὴ τοῦ ᾿Ἑλπήνορος ἅτε 
δὴ μήπω ἐπιβᾶσα τῷ τῆς Λήθης πεδίῳ 
καὶ πρὸ πόσεως ἐπιγινώσκει τὸν ᾿᾽Οδυσ- 
σέα. Β. ῶ. Καὶ ἄλλως. Πῶς οὐδέ- 
γα ὁρᾷ τῶν παρὰ Κύκλωψιν ἢ Λαιστρυ- 

γόσιν ἀπολλυμένων ; ἐπεὶ οἱ καὶ ἀθέμως͵ 
(νά. τηοχ) ἐτάφησαν. Ω. Οὐδένα᾽ 
ὁρᾷ τῶν παρὰ τῷ Κύκλωπι ἢ ἐν Λαισ- 
τρυγονίῳ ἀπολομένων. οὗτοι γὰρ, εἰ καὶ 
ἀθέσμως, ἀλλ᾽ οὖν ἐτάφησαν. να!ρ.. 

52. Οὐ γάρ πω ἐτέθαπτο] Εἰ ἀποφαίνε-, 
ται οὖν περὶ τοῦ θανάτου αὐτοῦ, πῶς ̓ 
ἑξῆς διστάζων φησὶ, πῶς ἦλθες ὑπὸ ζό- 

φον; διὸ ὁ Καλλίστρατος ἀθετεῖς, εἰ 
μὴ ἄρα φησὶν ὅτι, οὐκ ἠσθόμεθα τὸν θά- 
νῶτον διὰ τὸ περὶ ἄλλα ἀσχολεῖσθαι.. 

ΒΌΤΤΜ. Ἵ 
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καί μιν φωνήσας ἔπεα πτερόεντω προσηύδων" 
Ἔλπηνορ, πῶς ἤλθες ὑπὸ ζόφον ἡερόεντω ; 

β ἔφθης πεζὸς ἐῶν, ἢ ἐγὼ σὺν γηὶ μελαΐίνη. 

56. βέπεα. 
βογενὲς Λαβερτιάδη. 
όο. [οῖδα. 70. εὐβεργέα. 
τον, ἃ Τὴ, ρζΓ΄. Η. ὙΥ. 

58. ἐὼν] ἰὼν Η. 

. Χθονὸς εὐρυοδείης) Τῆς πλατεῖαν 
ὁδὸν ἐχούσης. ὦ; 58. ἜἜφθης πεζὸς 
ἐών] Πεζὸς ἐὼν ἔφθησας ὁ ἐνταῦθα τα- 
χύτερον παρὸ ἐγὼ μετὰ τῆς μελαίνης 
γηός. ΩΦ. Οὐκ ἔστι κερτομίας ὁ λόγος" 
ἀλλ᾽ ἐπειδήπερ αὐτὸς οὐρίᾳ χρησάμενος 
πολλῇ καὶ μιᾶς ὥρας διαβὰς ὅλον ὠκεα- 
νὸν περιτυγχάνει αὐτῷ περὶ τὰς ᾧδου αὐ- 
λὰς, πυνθάνεται, τίς ἡ μετὰ θάνατον 
τῶν σωμάτων ([, θάνατον, τὸν τῶν σω- 
μάτων,) πορεία ; εἴ σε καὶ ναῦς οὐριο- 
ῥομοῦσα προλαμβάνειν οὐκ ἐπίσταται. 
Η ὅτ, ἀπὸ νήσου ἐστάλησαν ἄμφω, 

9 δὲ πλοῖον οὐκ ἦν παρὰ τῇ Κίρκῃ. 

6α, ΟΧ ες ἔδοῖββθ δα παθι ΠΏ. 
ἰὰ αο οβϑῇ ἰώ. ΒΌΤΤΜ. 

δὲ ἐχ πᾶσιν ἰάσατο οχ ποσσίν. ΡΟΉΒ. 

61. βοῖνος. 65. 

ΤᾺ 

ὦ ῬΟΥΒΟΠῈ5 τοίοσξ ἴῃ βοῖοὶ. ΗΓ]. οπεὸ πεζὸς ὧν ἴφθησας; 
ΟἸτο (ἴῃ Ἰοπηπιαῖο βεα θη 5, ραΐο, αυοά ἴῃ Μράϊο]. μοὶ αἰ θυ) ἔα ΐββὸ ἀυϊάθπι ἐὼν 

Νηηϊγατῃ ἴοχίυΐ Ηλι] οίαπο βογίθα ἢος δαδρίανϊ, 

Ὃς ἐφάμην" ὁ δέ μ᾽ οἰμώξας ἠμείβετο μύθῳ: 
διογενὲς Λαερτιάδη, πολυμήχαν ᾿Οδυσσεῦ, 
ὦσέ με δαίμονος αἶσα, κακὴ, καὶ ὠθέσφατος οἶνος" 
Κίρκης δ᾽ ἐν μεγάρῳ καταλέγμενος οὐκ ἐνόησα 
ἄψοῤῥον καταβῆναι, ἰὼν ἐς κλίμακα μωκρὴν, 
ἀλλὰ καταντικρὺ τέγέος πέσον" ἐκ δέ μοι αὐχὴν 
ἀστρωγώλων ἐάγη, ψυχὴ δ᾽ "ΑἸδόσιδε κατῆλθε. ός 
γῦν δέ σε τῶν ὄπιθεν γουνώζομαι, οὐ παρεόντων, 
πρός τ᾽ ἀλόχου, καὶ πατρὸς, ὁ σ᾽ ἔτρεφε τυτθὸν ἐόντα, 
οῶϑπα θ᾽, ὃν μοῦνον ἐνὶ μεγάροισιν ἔλειπες" 
οἶδ γὰρ ὡς ἐνθένδε κιὼν δόμου εξ ̓ Αἴδαο 
γήσον ἐς Αἰαίην σχήσεις εὐεργέω γηω" 
ἔνθα σ᾽ ἔπειτα, ἄνωξ, κέλομωι μνήσωσθαι ἐμεῖο" 
μή μ᾽ ἄκλαυστον, ἄθαπτον, ἰὼν 

όο 

γζ9) 

27 
͵ 

ὄπιθεν κατωλείπειν, 

6ο. {Πποϊπὶ5 ἱποϊα απ ὙΥ. 10. δὲ- 
κατῆλθε] βεβήκει Ἡ. Υ. 10. ἐξάγη. 
βάναξ. 72. ἄκλαυστον] ἄκλαυ- 

Ω. Πᾶσα ἰὼν, γρ. Ηδ11. ός. Βε- 
βήκει] Γρ. κατῆλθε. Ηδ᾽]. 66. Τῶν 
ὄπισθεν)] Τῶν καταλελειμμένων οἴκοι, 
τῶν οὐ παρεόντων. Λείπει ἡ πρὸς, ἱν᾽ 
ἢ πρὸς τῶν οὐ παρόντων γουνάζομαι καὶ 
ἱκετεύω. ὡς πρὸς τῶν θεῶν καὶ πρὸς Διός. 
νυϊο. 67. Πρός τ᾽ ἀλόχου] Οὐ προσ- 
τίθησι τὴν μητέρα. ὁρᾷ γὰρ αὐτῆς τὴν 
ψυχήν. οὐδὲ περὶ τοῦ θανάτου αὐτῆς 
λέγει ἵνα μὴ λυπήσῃ τὸν παρακαλούμε- 
νον. ῷᾧ. 668. Ἔλειπες] Διὰ τὸ μέτρον 
διφθογγογραφεῖται, ὀφεῖλον γράφεσθαι 
διὰ τοῦ. Β. 60. ᾿Ενθένδε κιών] Χά- 
ριν τοῦ λαβεῖν ἐφόδια καὶ μαθεῖν περὶ 

564 ἴῃ Δ]10 εἸιβᾶ. σοαϊεὶς 

5 Ὁ νατγίδπι Ἰδοιοπϑιη ἱπιο ρα 5 βοϊοπάατη οβί, αὶ οαπὶ ΒΕ ΡΟΥΒΟΓΙ Ὁ τὰν ἰὰ πο νοοὶξ ΓΆΪὰο δ᾽ τ] 6586 σου γδοίϊουϊ οἱ αὰἃ β σα ποδία ἣν γο] ἐν. Πασα Ἰσίταν σΟΥΓαρ τα πὶ 
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γοσφισθεὶς, μῆ τοί ων θεῶν μήνιμα, γένωμαι" 

ἀλλά με κωκκῆαι σὺν τεύχεσιν, ἅσσα μοί ἐστιν, 

σημά τέ μοι χεύωι, πολιῆς ἐπὶ θινὶ θωλάσσης, 79 
ἀνδρὸς δυστήνοιο, καὶ ἐσσομένοισι, πυθέσθαι" 
ταῦτώ τέ μοι τελέσαι, πήξαί τ᾽ ἐπὶ τύμβω ἐ ἐρετμὸν, 

τῷ καὶ ζωὶς ἔ ἔρεσσον, ἐὼν μετ᾽ ἐμοὶς ἑτάροισιν. 
Ὡς ἔφατ' αὐτῶὼρ ἐγώ μιν ἀμειβόμενος προσέειπ' ον" 

ταῦτά, τοι, ὦ δύστηνε, τελευτήσω τε καὶ ἔρξω. 8ὃο 

Νώϊ μὲν ὡς ἐπέεσσιν ὠμειβομένω στυγερόϊσιν 

ἡμεβ᾽" 
5 ν» Ν 37 δὲ “ «“ 7] », 

ἐγὼ μὲν ἄνευθεν εῷ πὰ μνὼ ΕΡΨΑ͂ΝΣ ἰσχων" 

εἴδωλον δ᾽ ἑτέρωθεν ὁ ἑτωίρου πόλλ᾽ ὠγόρευεν. 
Ἦλθε δ᾽ ἐπὶ ψυχὴ μητρὸς κωτατεβθνειυίης, 

Αὐτολύκου θυγάτηρ μεγαλήτορος ᾿Αντίκλειω, 85 
τὴν ζωὴν κατέλειπον, ἰὼν εἰς Ἴλιον ἱρήν. 

τὴν μὲν ἐγὼ δώκρυσω ἰδὼν, ἐλέησά τε θυμῷ" 

74. κακκῇαι] κακκεῖαι ὟΥ. 
80. βέρξω. 81, βεπέεσσιν. 

τοῦ πλοῦ. Ψα]σ. 73. Μήνιμα γένω- 
μαι Ἤτοι μὴ ὀργισθῶσι σὲ οἱ θεοὶ δι᾽ 
ἐμὲ ἄταφον ἐαθέντα. Ἰ). 74: Κακ- 
κῆαι] Κατακαῦσαι. ἀντὶ τοῦ κατάκαυ- 
σον. Ψυ]ρ. Κοινὴ (501. ἡ κοινὴ); 
κακκῆαι. ᾿Αρίσταρχος, κακκεῖαι. προ- 
περισπωμένως δέξ ἀπαρέμφατον γάρ 
ἐστιν. Ὁ. 75. Σῆμά τέ μοι χεῦαι) 
Εὐτρέπισόν μοι σῆμα καὶ τάφον ἐπὶ τῷ 
αἰγιαλῷ τῆς πολιῆς καὶ λευκῆς θαλάσ- 
σης. ὦ. γ6. ᾿Ανδρὸς δυστήνοιο καὶ ἐσ- 

σομένοισι πυθέσθαι] Τὸ σχῆμά ἐστι σο- 
λοικοφανές. οὐκ ἔστι γὰρ κατειπεῖν τῶν 
οὕτω σχηματιζομένων σολοικισ μὸν ἢ βαρ- 
βαρισμόν" κέκριται δὲ σολοικοφανῆ ταῦ- 
τα καλεῖν σχήματα. φασὶ γὰρ οἱ πα- 
λαιοὶ, πᾶν τοιοῦτο λάλημα ἤγοιν σχῆμα 
ἁμάρτημά ἐστιν ἑκούσιον διὰ τέχνην. σο- 

γὃ. ἐὼν] ἐγὼ Ν. 

83. ἀγόρευεν)] ἀγορεῦον Ὗ. 

τατεθνειυίης) κατατεθνηυίης ΗΙ. Υ. κατατεθνηκυίης Υ, 

70. προσέξειπον. 
10. ξείδωλον. 84. κα- 
86. βίλιον. 8,7. Ριδών. 

λοικισμὸς δὲ ἁμάρτημα ἀκούσιον ἐξ ἀμα-, 
θίας λαληθὲν παρὰ Ὄνομα ἢ ῥῆμα ἢ ἄλλο 
τι ὧν λέγουσιν οἱ τεχνικοί. Β. 82. Εἴδω-, 
λον} Εἰ μὲν ἀπὸ τοῦ εἰδέναι διὰ μόνου 
τοῦ ,« γραπτέον, εἰ δὲ ἀπὸ τοῦ εἴδους, 
προσλήψεται τὸ ε. Ψιιΐ ΐρ. ᾿Αγορεῦον] 
Διαλεγόμενον. Ψα]ο. ᾿Αγόρευεν (81:1- 
δα ὑφ τοι ο)] Τινὲς εἰκαιότερον, ἀγότ᾿ 
ρευσον ἴ. ΗΑ1]. 84. Ψυχὴ μητρὸς καί 
τατεθνηδίης 5] Ὅτι πρὸς τὸ ἐκ τῆς περι-' 

φράσεως νοούμενον ἀπήντησε. ψυχὴ γὰρ 
μητρὸς κατατεθνηκυίας ἐστὶν ἢ ᾿Αντί- 
κλεια. Β. 9. Κατατεθνηθίης (515 64." 
δηΐ.}7 Τελευτώσης. γυϊρ. Αὐτολύκου 

θ. μ. ᾿Αντίκλεια)] Ὃ λόγος ἡ ἦ (ϑογ. ἦν 
ν6] ἐστὶν), ᾿Αντίκλειαν διὰ τὸ (ἀϊτι45. 

γοσθβ 46]. Βδγη.) διὰ τὸν πόθον τοῦ 
παιδὺς βρόχῳ ἑαυτὴν ἐξαγαγεῖν τοῦ βίου. 

' 

651 απο Γονοσὰ ᾿προγαῦ ν πὶ Χ6}1Ο1Ὁ Πῖο ΒΟ Πο] 1 αβίθϑ, ΠΟΩῸ ρΙΌΐθοίο το ρρ 1 (ΩΓ, 
568 ῬΔΡΓΟΙ ΡΠ ἃ νυ]ραΐο Βομο] δία Θχρ] σα, ἃ Βαγμοβῖο τοοορίαπα, 80 ἘΓΠ ΘΒ, 
Ἰαυάαζαπι, τπΐῖσ 6 νΘΓ ΠῚ 6556 ΠΟΙ 501πΠ} ἰΐθυαμα ρᾶγἸοἰρίαμη ἴσχων 564 ἰοίιπ5 οΥδῖϊο- 
ηἶ8 ἴομοῦ οἰδιηαί. ΒΌΤΤΜ. 

ξ Ἠδῃης ἔογπδπι 6Χ 5080]. Η 41]. φαοααο οἰΐαῦ ῬοΟΥΒΟΊ5. 
] 

ΒΌΤΤΜ. 
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ρτιάδη, πολυμήχαν ᾿Οδυσσεῦ ὙΥ. 

υἱρ. 88, ᾿Αλλ᾽ οὐδ᾽ ὡς εἴων Καρ- 

ερικὸς ὁ ἔρως τοῦ ἡδέος ἀεὶ προκρίνων τὸ 
υμφέρον. ῶ, οο. Ἦλθε δ᾽ ἐπὶ ψυχὴ 
Ἰηβαίου)͵ Ὅτι πάλιν πρὸς τὸ ἐκ περι- 
ράσεως νοητὸν ἀπήντησε. ψυχὴ γὰρ 
Ἰηβαίου Τειρεσίου ἐστὶν οὐ (80. δ) 
εἰρεσίας. διὸ ἐπήνεγκεν ἔχων οὐκ ἔχου- 
α. Ἦλθέ φησιν ἡ ψυχὴ τοῦ Τειρεσίου 
ς ἐμὲ ἔγγιον καὶ προεῖπεν ἡμῖν. Ο. 
ολοικοφανὲς καὶ τοῦτο, ἦλθε δ᾽ ἐπὶ ψυ- 
ἡ Τειρεσίαο, ὡς παρακατιὼν ὁ λόγος 
λώσει. Β. Ἱστορία περὶ Τειρεσίου ", 

ὶ δὲ ὅτι αὗτος ὁ Τειρεσίας ὄφεις συν- 
σιάζοντας ἐν τῷ Κιθαιρῶνι εὑρὼν ἀνεῖλε 
Ιν θήλειαν καὶ γέγονε γυνή" εἶτα τὸν 
ῥενα καὶ γέγονε πάλιν ἀνήρ. ἑτέρως δὲ 
ἔλιν φασὶν, ὅτι γυμνὴν τὴν ᾿Αθηνᾶν 
ὺν γυνὴ γέγονε. ἐρίζοντος δέ ποτε τοῦ 

πρὸς Ἥραν καὶ λέγοντος, πλείονα 
ϑον ἔχειν ἐν τῇ συνουσίᾳ τὰς γυναῖκας 
Ἐρ τοὺς ἄνδρας, κριτοῦ δὲ γεγονότος 
Ἰρεσίου ὡς καὶ ἀνδρὸς καὶ γυναικὸς γε- 
κένου, καὶ φαμένου ὅτι δεκαπλασίως 
ἃ τοῦ ἀνδρὸς ἡ γυνὴ, ὀργισθεῖσα ἡ 
ῥα ἐτύφλωσεν αὐτόν" ὁ δὲ Ζεὺς ἐχα- 

α. ΒΌΤΥΜ. 

ΜΟΙ. 1. 
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7 9. ἢ» ἃ » ΄ ΄ ᾽ ζ λλ᾽ οὐδ᾽ ὡς εἴων προτερήν, πυκινὸν περ ἀχεύων, 

« Ἂ Ν αἵμιωτος ὦσσον ἴμεν, πρὶν Τειρεσίαο πυθέσθαι. 
ι Ύ ᾽ ᾽ Ν 

Ηλθε δ᾽ ἐπὶ ψυχὴ Θηβαίου Τειρεσίαο, 
7] Ὁ" ᾽ 8" » γ Ν ΄ 

χρυσέον σκήσττρον ἔχων, εμε δ εγνω κωὶ προσεείπε" 
7 ᾿᾽ “.. ΕΝ 7 Χ 7 » 7 γίστ αὔτ, ὦ δύστηνε, λίσων φώος ηελίοιο, 

"»“ » 3, ᾿ "3 λυθες, ὄφρω ἴδης νέκυως καὶ ἀτερπέω χῶρον; 
᾽ 1." Ζ Α Ρ΄. 37 Ν 7 »Ψ΄ ὑλλ᾽ ἀποχώζεο βόθρου, ἄπισχε δὲ φάσγανον ὀξὺ, 
τήματος ὄφρα πίω, καί τοι νημερτέα εἴπω. 

ἃ ἤναι ΚΟ Ν δ 2... 7 Ζ ᾿ Ζ Ὡς φάτ᾽" ἐγὼ δ ἀνωχασσώμνενος ξίφος ὡργυρόηλον 
ἐουλεῳ ἐγκωτέπηξ᾽" ὁ δ᾽ ἐπεὶ πίεν αἴμιω κελαινὸν 

οο 

95 

91. προσέξειπε. Ῥοϑί διιηο γθϑιιμ Πα σοί πιο 8 ̓πο]πιϑιιι Διογενὲς Λα- 
93. ἴδης] ἴδῃ ὙΥ. 

)7. ἐγκατέπηξ᾽ Ἵ δ᾽ ἐγκατέθηξ', 56 ν]ἀΘίιγ {556 ἐγκατέθηκ᾽ Η. ΡΟΙ 5. 
100. Είδῃς. 95. ξείπω. 

ρίσατο τὴν μαντικὴν καὶ πολυχρόνιον ζωήν. 
ὡς καὶ ἡ Περσεφόνη ἐν τῷ ἄδῃ τούτῳ 

͵ὔ ,ὔ " "Ὁ » ε ᾽ὔ 

χαρίζεται μόνῳ φρονεῖν τῶν ἄλλων ὧπάν- 

τῶν νεκρῶν. περὶ δὲ τοῦ (80. τῆς) Διὸς 
Ὁ Ἀ ͵ “ - καὶ Ἥρας παρὰ Τειρεσίου ἕνεκα τῆς 

λαγνείας κρίσεως καὶ ὁ τῆς Μελαμποδίας 
ποιητὴς ὡς ἀπὸ Τειρεσίου φησὶ, Οἴην μὲν 
μοίραν δέκα μοιρῶν τέρπεται ἀνήρ᾽ Τὰς 

δέκα δ' ἐμπίπλησι γυνὴ τέρπαευσα νόημα. 
ῬᾺΙ οἱ. ἜἘΚΣ ὃ ἔγνω] Τῷ νῷ, οὐ 
τοῖς ὀφθαλμοῖς. ἐπεὶ τυφλὸς ἦν. Ο. 
᾽ Χ .Ψῃᾳ ᾽ » ". » » Φ με δ᾽ ἔγνω. οὐκ εἴτις εἰμὶ, ἀλλ᾽ ὅτι 
σφάγια κομίζω μετὰ τὸ πιεῖν ἐκ τῆς 
μαντείας γνωρίζει αὐτόν͵. ὅσῳ δ᾽ ἄρτις 
(τθορθηΐ, ἄν τις : νϑυύΐιιβ, ορί που, ἄρα 
τις) ἐκδέχεται τυφλώττειν τὸν Τειρε- 

σιάν, τοσούτῳ καλὸν τὸ ἔγνω, ἵνα καὶ τὸ 
ἐλλεῖπον τῶν ὄψεων τῇ τῆς συνέσεως 
γνώσει πληροῦται. Ψ]ρ, 02. Ζηνόδο- 
τος, τίπτ᾽ αὔτως. Ηατ]. 093. ᾿Ατερπέα 

χῶρον] Τὸν ἐκτροπὴν οὐκ ἔχοντα. ἐπεὶ 
οὐδεὶς ὑποστρέφει ἐκεῖθεν. 9, ο4. Α- 
πισχε δέ] Ὃ γὰρ ᾿Οδυσσεὺς εἰς βόθρον 

καὶ τὸ ξίφος κατέχων πρὸς ἐκφόβησιν 
-" “» φ ΝΑ 7 Ν τῶν ψυχῶν ἠρώτα ἑκάστην τίς εἴη. Ῥα], 

ν᾿ ΤΟτα πὶ πος ΒΟ ο ἢ πὶ {γδη βου ρα οδὲ 6 Τ᾽ ζοῖΖϑο 5010]. δὰ Τυοορῆγ. 682. Ῥοβαὶ 
ἄγθὴ ΟὟ γαγὶοζαΐομ ᾿δεϊϊουβ ΠΟΙ ΠᾺΪ] Δ Πὰ. 
ἱ Ῥουΐαββο βου}. : οὐκ εὐθὺς ἔγνω, ἀλλ᾽ ὅτι σφάγια κομίξει, μι: τὰ τ΄. α΄. ἐκ τῆς μαντικῆς 

ΒΌΤΤΜ. 

ἃ 
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καὶ τότε δὴ μ᾽ ἐπέεσσι προσηύδω μάντις ἀμύμων' 

Νόστον διζηαι μελιηδέα, φαίδιμ’ Ὀδυσσεῦ" 

τὸν δέ τοι ἀργωλέον θήσει θεός᾽ οὐ γὰρ ὀΐω Ιοο 

λήσειν ᾿Εννοσίγαιον, ὁ τοι κότον ἔνθετο θυμῷ, 

χωόμενος, ὅτι οἱ υἱὸν φίλον ἐξωλάωσας. 

ἀλλ᾽ ἔτι μέν ΧΕ καὶ ὡς, κακά, σερ πάσχωντες, ἵκοισθε, 

αἱ κ᾽ εθέλης σὸν θυμὸν ε ἐρυκαυκέειν, καὶ ὶ ἑταίρων, ὲ 

ὁππότε δὴ πρῶτον πελάσης εὐεργέω νῆα 

Θρινωκίῃ γήσω, προφυγῶν ἰοειδέω, πόντον" 

βοσκομένας δ᾽ εὕρητε βόας καὶ ἴφια μῆλα 
᾿ελίου, Ὁ ὃς πάντ᾽ ἐφορο, καὶ πάντ᾽ ἐπακούει; 

τὰς εἰ μέν κ᾿ ἀσινέας εάας, νόστου ΤΣ μέδηαι, 

καί κεν ἔτ᾽ εἰς Ἰθώκην, κακά ΖῈρ πάσχοντες, Ἱκοισθε" 

εἰ δὲ κε σίνηαι, τότε τοι τεκμαίρομ᾽ ὄλεθρον 

νηΐ τε, καὶ ἑτώροις᾽ αὐτὸς δ᾽ εἴπερ κεν ἀλύξης, 

ὀψὲ κακῶς γείουι, ὀλέσας ἄπο πάντας ἑταίρους, 

γηὸς ἐπ᾿ ἀλλοτρίης" δήεις δ᾽ ἐν πήματα οἴκῳ, 

ἄνδρας ὑπερφιάλους, οἵ τοι βίοτον "οὐὐέθευθι 

μνώμενοι ἀντιθέην ὥλοχον, καὶ εόνω διδόντες" ᾽ 

ὠλλ᾽ ἤτοι κείνων γε βίας ἀποτίσεαι ἐλθών. 
αὐτὰρ ἐπεὶ μνηστῆρας ἐνὶ μεγάροισι τεοσί 

κτείνης, ἥξ δόλω, ἤ ἀμφαδὸν ὀξέϊ χώλκῷ, 

ὭΣ 

οὗ. με βέπεσσι. 

ΙΟΚ5. δὴ] κεν , , (516) Η. 
112. ἑτάροις] ἑτέροις Κ΄. 
10. βοίκῳ. 1106. βέδνα. 

99. μελιξηδέα. 102. [οι. 108. γε} κε Η 
10. εὐβεργέα. τοῦ. βιοβειδέα. Το 7. Είφια 

114. ἐν] ἐνὶ Θχ Θιθπα, βθα δηθασᾶ Η 
118, ἐπεὶ] ἐπὴν Η. ᾿ 

ἢ 

104. Αἴκ᾽ ἐθέλης] Ἐὰν δύνῃ. Ψαϊρ. 
Ιοό, Θρινακίῃ] Τῇ Σικελίᾳ" ἐπεὶ τρία 
ἔχει ἀκρωτήρια, Πέλωρον, Πάχυνον (Β. 
πάγχυμον), Λιλύβαιον. α}]ρ. Β. Καὶ 
ἔδει μὲν Τρινακρίαν λέγεσθαι, διὰ δὲ τὸ 
εὐφωνότερον οὕτως ὠνόμασται. Β. τοῦ. 
Ὃς πάντ᾽ ἐφορᾷ) Ὑποσημαίνει, ὅτι οὐκ 
ἄν τις ἀδικήσας τοιοῦτον θεὸν διωλάθοι. 

Ω. 111. Τεκμαίρομ᾽ ὄλεθρον) Τελεσ- 
θῆναι οἴομαι, ἢ σαφῶς εἰδὼς προωγορεύω. 
τὸ γὰρ τεκμήριον σαφὲς ὁρίζονται ση- 
μεῖον. Β. 1132. Ὀψὲ κακῶς νεῖαι] 

Ἐπὶ γὰρ τῷ τῶν βοῶν τολμήματι ἑπτι 
ἔτη ὅλα παρὰ Καλυψοῖ διατρίβει" ᾿ 
πάλιν γαναγήσας πρὸς τοὺς Φαίακας ἐκ 

βράττει. ρος 20. Μνώμενα, ἄ- ἃ 
καὶ ἔδνα διδόντες] Τῇ γὰρ ἀληθείᾳ ἥδ 
ὄντος ἐν ᾿Ιθάκῃ τοῦ ᾽Οδυσσέως καὶ ἔνδι 

ἐπ᾽ αὐτοῦ ὕ προσφέρουσιν αὐτῇ οἱ μνησθῆν! 
τὰ ἔδνα. ὥστε ἄξιον μνημονεύειν τοῦ 
εἰς, ὅ ἐστιν εὑρήσεις. νυ!ρ. Ι 10. Ἠ 

δόλῳ ἢ ἀμφαδόν] ᾿Αντὶ τοῦ, καὶ ὅπως ἂν 
καὶ δόλῳ καὶ φανερῶς: ὅμοιον τῷ, ᾽} 

τέμιδι ἰκέλη ἠὲ χρυσῇ Αφροδίτῃ (ρ΄. 37: ) 



18. ΧΙ. 

““.»“ 

ἀνέρες, 

, , : 
φήη ἀθηρηλοιγὸν ἔχειν ω 

7 ΕῚ 

121. Βίσωσι. 

τυμβλημένος ΝΟ. 
123. τοι βίσασι. 

"αἱ γὰρ ἐνταῦθα τὸ ἠέ. καὶ ἀπίθανον 
"ὰρ τὸ ἐνδοιάζειν τὸν μάντιν. καὶ φαί- 
ται δὲ τὰ μὲν πρῶτα “δόλῳ, ἑξῆς δὲ 
ὑανερῶς ἐπιτιθέμενος. νυϊρ. 120. 
ἔρχεσθαι δ᾽ ἔπειτα] Συμβουλεύει Ἴει- 
ἐσίας τῷ ᾿Οδυσσεῖ ἐπειδὰν περιγένηται 
ὧν μνηστήρων τότε δ᾽ ἔρχεσθαι λαβόν- 
ἃ εὐῆρες ἐρετμὸν εἰσόκε τοὺς ἀφίκηται 
ὶ οὐκ ἴσασι θάλασσαν ἀνέρες. βούλεται 
ὲ ἡ τοῦ Τειρεσίου παραίνεσις, λαβεῖν 
ὃν ̓ Οδυσσέα κώπην ἐπὶ τοῖς ὥμοις καὶ 
Λεύειν ἕως ἂν εἰς ἄνδρας μὴ εἰδότας θά- 
ασσαν, ἢ ἐκβρωματιζομένους (8.γ. ἐμ- 
β. Θχ Εὐιιδῖ,}) μετὰ ἁλῶν, ἢ ἐπιστήμιο- 
ἐξ νηῶν Κι ἵνα δηλαδὴ τιμηθῇ Ποσει- 
ὃν ἠπειρώταις ἐν τόποις οἷς οὐ φέρεται 
ὑτοῦ τὸ ὄνομα. φιλοτιμία γάρ τις καὶ 
τιμᾶσθαί τινας (801. τινα) παρ᾽ οἷς 
γνωρίζεται. Β. Ἵνα κἀκεῖνοι γνῶσι 

Ἵν» τοῦ Ποσειδῶνος δύναμιν. Ψυ]ρ. 
2. ᾿Ανέρες οὐδέ θ᾽ ἅλεσσι] Τοῖς ἀπὸ 
ἰλάσσης. εἰσὶ γάρ που καὶ ἐν μέσῃ 
ἕῳ ἅλες ὀρυκτοίί. Β, Ω. Τοῖς ἐκ 
ἄσσης βρώμασιν, ἰχθύσιν οὐρίοις (50Υ. ῖ 

Κ Βὶς οἴἶδηιν Επϑῖ. 
Βδμή. ΒΌΤΤΜ. 

"ὰ ἰρίτην ἀθ νη] το. 

80|0]. Ὁ. βου θοπάτιπὶ ἀθήρας. 
Ιοὰ μι} 8 ὁβουῖθιιβ ἰδοῦν. ΒΌΤΤΥΝ. 

ΟΔΥΣΣΕΙ͂ΑΣ ΔΛ. τ2ό-ττοτ20. 

ἔρχεσθαι δὴ ἔπειτω, λαβὼν εὐήρες ἐρετμὸν, 
εἰσόκε τοὺς ἀφίκηαι, οἱ οὐκ ἴσωσι θάλασσαν 

οὐδέ θ᾽ ὥλεσσι μεμιγμένον εἶδαρ ἔδουσιν" 
οὐδ᾽ ἄρα τοί γ᾽ ἴσασι νέας φοινικοπαρήους, 
οὐδ᾽ εὐήρε᾽ ἐρετμὰ, τώ τε πτερὼ νηυσὶ πέλονται. 
μα δέ τοι ἐρέω μάλ᾽ ὠριφρωδὲς, οὐδέ σε λήσει" 
ππότε κεν δὴ τοι ξυμβλήμενος ἄλλος ὁδίτης 

νὼ φαιδίμω ὥμῳ, 
ἈΝ 

127. φήη] εἴποι . 

411 

120 

125 

Ν Ζ δὰ 7, “" 3 
οἱ τότε θη γωίη πήξας εὐήρες ἐρετιμοὸν, 

ε ιν ἃ, 3 
: έξας ἐέρω κωλὼ Ποσειδάωνι ἄνωκτι, 

125. βερέω. 
120. βάνακτι. 

1206, ξυμβλήμενος] 

ὀστρέοις). ἐνδέχεται γὰρ ἅλας πήγνυσθαι 
καὶ παρὰ ἠπειρώταις. ΩΦ. 127. ᾿Αθη- 
ρολοιγόν (51. Μ6410].}7 ᾿Οξυτόνως. δη- 

" Ν Ἀ ͵ λοῖ δὲ τὸ πτύον. οἱ δὲ νεώτεροι τὸ κίνη- 
,εἾρον τῆς ἀθέρας (νἱ ἃ. Ἰηΐτα 6 Ψ]ρ.) 
οἴονται. ὦ. Πτύον. φησὶ δὲ παρὰ τὸ 
εἶναι λοιγὸν τῶν ἀθέρων. ὅθεν καὶ ἀθερί- 
ζειν τὸ τοὺς ἀθέρας καθαίρειν. λέγεται 

δὲ καὶ πλάτη χερσαῖα, ὥσπερ καὶ πλάτη 
θαλασσία ἡ κώπη. Β. Τῶν ἀθέρων 
ὀλοθρευτικὸν ὄργανον. ἀθέρες γὰρ λέγον- 
ται κυρίως τῶν ἀσταχύων τὰ ἄκρα. λέ- 

γει δὲ τὸ πτύον, Ὥς δ᾽ ὅτ᾽ ἀπὸ πλατέος 
πτύοφιν (816 ΡῬΓΟΡΆΙΌΧ.) μεγάλην κατ᾽ 
ἀλωὴν Θρώσκουσι κνεύμενοι (κύαμοι) με- 
λανόχροες ἢ ἐρέβινθοι (1]. ν΄. ς-88.). ὁ 
μέντοι Σοφοκλῆς (Βτυποῖς. 1μ6χ. 80- 
ΡΠΟΟΙΪ. ν. ἀθηρηβρ.) ἀπεδέξατο τῆς ἀθή- 
βῆς Κίνηθρον λέγων οὕτως, ὥμοις ἀθηρό- 
βρωτον ὄργανον φέρων', Ψυϊα. τ20. 
Ἱερὰ καλὰ Ποσειδάωνι ἄνακτι] Ἔν τοῖς 
οἰκείοις κλήροις οἱ τιμώμενοι εἴτ᾽ οὖν ἄ»- 
θρωποι εἴτε καὶ θεοὶ οὐκ ἂν ἐπί τινος γέ- 

νοιντὸ φιλοτιμίας μείζονες. εἰ μέντοι ἐν 

ϑεᾷ ἀθοβί γϑροίϊτα πορδῖο αἱ ἔοτο νἱἀθαΐαν ργὸ ἤ 5 Ἰοροπαά πὶ 

᾿ΑΡραγοῖ Βορμιοοίοιη ΑἸἰτον πος νοσαθ.] αι οορίδβο αυδηι {Π05 αυϊ αὖ ἀθὴρ, ἀθέρος ς 
Ῥγορία8 ϑηΐπν δὰ ᾿ϊττογαπι ἃὉ ἀθήρᾳ δγαπὶ αὶ ἀρ ποογθηῖ, ἀϑήρας κίνητρον τοἀἀογοηΐ, αυοά Θδὲ σοο Θὰ απ0 ΡῈ]5 ἃρ᾽ταϊιγ. Οὐδγο Βαρτδ δἴϊδηι 

᾿Αθηρόβρωτον ὄργανον δυΐοηι δυαϊοθαὶ ΘΟΡΒΟΟΙ ἰὰ 

865 2 
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ἀρνειὸν, ταυρόν τὲ, συῶν τ᾽ ἐπιήτορω κάπρον, 

ΟΔΥΣΣΕΙΑ͂Σ Ἀ. ἀϑστ- τΔ6) 1.18. ΧΙ, 

120 
ΕΝ δ νον 7] 5] 9 “ τ ς Ζ 

οἴκαδ᾽ ἀποστείχειν, ἔρδειν θ᾽ ἱερὼς ἑκατόμβας 
3 ᾽ “ Ν » Ν 5. ὡς 3} 

ἀθανάτοισι θεόῖσι, τοὶ οὐρωνὸν εὐρὺν ἔχουσι, 
“  ϑ  ξ 7 ᾿ 7 ΄ ϑ ς Ν , ΜΝ 

σώσι μῶὼλ ἑξείης θάνωτος δέ τοι ἐξ ουλος ὡύυτῶ 

᾽ Ν ) -“ ᾽ 7 “ ἢ ΄ 

ὠβληχρὸς μώλω τοῖος ἐλεύσετωι, ὃς κε σὲ πεφνη 

γήρω ὕπο λιπάρῳ ἀρημένον" ἀμφὶ δὲ λαοὶ 

130. βαρνειόν. 

135. γήρᾳ! γήρα᾽ ὟΥ. 

τόποις τισὶ τοῖς πόῤῥω καθ᾽ οὗς οὐ πολι- 

τεύονται λάβοιεν γέρα, ἐνταῦθα δὲ 

πλείων ἡ χάρις. ἥγε (ἴ. ἦγε) ἤδη διὰ 
Ν Ν “Ὁ ὟΣ Ἑ Β τ "εἹ 

τὴν παρὰ τοῦ ᾽Οδυσσέως εὐσέβειαν καὶ 

θεραπείαν καὶ ἠπειρώτης ἄν τιμηθείη 

Ποσειδών. νυϊρ. 122. Θάνατος δέ τοι 

ἐξ ἁλὸς αὐτῷ] Αὕτη ἐστὶν ἐν τῷ ᾿᾽Οππια- 

νῷ (ΗαἸ]ευῖ. 2, 497.) περὶ τοῦ ᾽Οδυσ- 

σέως ἱστορία, ὅπως ἐτρώθη παρὰ τοῦ υἱοῦ 

αὐτοῦ τοῦ Τηλεγόνον τοῦ ἐκ τῆς Κίρκης, 

διὰ τοῦ κέντρου τῆς θαλασσίας τρυγόνος. 

Β. Γράφεται καὶ, ἔξαλος, ὅ ἐστι πα- 

ράδοξος ἢ, Ὁ. Διπλὴ ἀνάγνωσις. καὶ, 
“ ,ἷ 3 ἣν “ἷ»᾿Γ» Ν 

ἔξαλος, προπαροξυτόνως ἀντὶ τοῦ ἔξω καὶ 
"γε "Ὁ ΓῸ: Ῥ Ν 5 ε7} 

πόῤῥω τῆς θαλάσσης" καὶ; ἐξ ἁλός, διη- 

ρημένως, διὰ τὸ τῆς τρυγόνος κέντρον ᾧ 
ε , 5» Ν ᾿ Ὁ Ε “Ὁ 
ὁ Τηλέγονος ἀντὶ αἰχμῆς ἐχρῆτο. νυ ]ρ. 

Ἔξω τῆς ἁλός, οὐ γὰρ οἶδεν ὁ ποιητὴς 
ἣν ἢ Ν ,, Ν ἣ, Ν Ν 

τὰ κατὰ τὸν 'ηλέγονον καὶ τὰ κατὰ τὸ 
“ -“ ’ Ν ΕῚ ΓΝ ἢ 

κέντρον τῆς τρυγόνος. Ω. Τοὶ ἐξ ἁλὸς 

(50. τὸ ἔξαλος), ὡς ἔκβιος, οἷον ἤπει- 

ρωτικὸν καὶ οὐ θαλάσσιον (50. -ὃς----οὐς), 
᾿ Ν 3 ͵7 3 ξεὰλ κ᾿ 

Ἐνιο, δὲ κατὰ παράθεσιν, ἐξ ἁλὸς, οἷον 
,“« πε 7 ε ΔΕ Ν ,ὔ ΄ 

ἀπὸ θαλάσσης, ὡς τὸ, ᾿Ἐπισσεύῃ μέγα 

δαίμων ἐξ ἁλός (ε΄. 421.). καί φα- 

σιν ὡς ἐντεύξει τῆς Κίρκης Ἥφαιστος 

κατεσκεύασε 'Τηλεγόνῳ δόρυ ἐκ τρυγόνος 

θαλασσίας, ἣν Φόρκυς ἀνεῖλεν ἐσθίουσαν 

1321. ἔοίκαδ᾽, Βέρδειν. 
10. ὕπο] ὑπὸ Η. 

135 

134. πέφνῃ] πέφνη Η. 
10. λαξβοί, 

τοὺς ἐν τῇ Φόρκῃ ἐπὶ (501, Φορκίδι ΟΝ 
Ἐι51.) λίμνῃ ἰχθῦς" οὗ τὴν μὲν ἐπιδορα- 

τίδα ἀδαμαντίνην τὸν δὲ στύρακα χρυ- 

σοὺν εἶναι, τὸν ᾽Οδυσσέα ἀνεῖλεν ἢ, ἀλλ᾽ 

εἴγε καὶ ἐν παραθέσει ἡ ἐξ δύναται τὶ 

ἔξω δηλοῦν, ὡς τὸ, "Ἐκ τ᾽ ἀνδροκτασίη, 

(1. ν΄. τ64.). ὁ μέντοι ᾿Ασκαλωνίτη, 

τὸ πλῆρες ἔξω ἡγεῖται. ἵν» ἢ ἔκθλιψις τοῖ 

ω, ὡς ἐν τῷ, Βαθέης ἐξάλλεται αὐλὴ 

(ΙΙ. ε΄. 142.). οὐκ ἀναγκαῖον δὲ, τῆς ἐξ 

ἤδη τὸ ἔξω σημαινούσης. ὦ. Οἱ νεώ' 

τεροι τὰ περὶ Τηλέγονον ἀνέπλασαν τὸ 

Κίρκης καὶ ᾽Οδυσσέως, ὃς δοκεῖ κατὰ ζή 

τησιν τοῦ πατρὸς εἰς ᾿Ιθάκην ἐλθὼν ὑπ 

ἀγνοίας τὸν πατέρα διωχρήσασθαι τρὺ 

γόνος κέντρῳ. Αἰσχύλος δὲ ἐν Ψυχα 

γωγοῖς ἰδίως λέγει, ᾿Εῤῥωδιὸς γὰρ ὑψόθε 

ποτώμενος, Ὅν θ᾽ ὡς ἔπληξεν ἡ δ᾽ υἱὸ 

χειλώμασιν, Ἔκ τοῦδε ἄκανθα ποντίο 
βοσκήματος Σήψει παλαιὸν δέρμα κα 
τριχοῤῥυέςο. Ψαϊρ. 134- ᾿Αβληχρός 
ὋὉ ἐν γήρᾳ γενόμενος ἠρεμιαῖος θάνατοι 

Β. Ω. 135. ᾿Αρημένον] Ὡς βεβλαμ 

μένον, ἀντὶ τοῦ ἀνόσῳ γήρᾳ κεκρατημέ 

γον. φύσει δὲ τὸ γῆρας βλαβερόν ἐσ’ 
τοῖς κεκτημένοις κἄν ἄνοσον ἧ. διὸ ἀρή 
μένον φησίν. Β. Ω. ᾿Αμφὶ δὲ λαοὶ λ 
βιο Μέρος εὐτυχίας καὶ τοῦτο βασιδι 

“ 

ἴὰ Τῃορία5. δὐποίδίοι σορὶθας 46 νοοο ἔξαλλος» 46 4υὰ νἱάς Ἐυϑί, δα ἢ. 1, οὔ 50 μη6 

ἄοεσαη. ΒΌΤΊΤΥΤΜ. 
" Τυιθαΐα οἵ αἱ ν᾽ ἀδίαγ οτηἶθδα απδοάδπι βυηΐ ; ααδ ᾿ἴα 5απΐ ᾿πδίδυι δᾶ αἵ 56ΓΠῚ 

δίγαϊ ροβϑὶῦ ἴῃ Ὠὰπο τηοάππη : ὡς πὸ δόρυ, ὃ Ἥφαιστος κατεσκεύασε Τηλεγόνῳ-------ν σ' 

Ὀδυσσέα ἀνεῖλεν. ΒΟΤΊΤΜ. 

ο Τῃ νϑῦϑα μυΐτ5 ἔγαρτηθηί βθοιηᾶο Μραγβίηβ. οογΓΙ ρους, νηδύος κοιλώμασιν. Ν᾿ 810] 

1ὼ Ὀϊαῖν. ρ. 286. τοΐατη νούβαπῃ ἴζα : ὄνθῳ σε πλήξει νηδύος χειλώμασιν Ὀΐ ΒίαΓΟΙΙ5 Διά. 

ἀϊοαταν “μεένα υϑηέγὶδ ἃ χιλοῦσθαι νΕ] χειλοῦσθαι, 1}}1 ΒίοΓΟΟΓῚ ἀπ ΐθ πη Ἰη που ο5 ρΡᾶϑΐ 

πμᾷςδ. ι4, Βα, δὰ πος ἔτ. ἴῃ δα. ΞΕ βοῦν]. ΝΠ], Ρρ. 221. ΒΟΌΤΊΤΜ. 



: ἢ ΧΙ. ΟΔΥΣΣΕΙΑΣ Λ. 146-197. 415 

ὄλβιοι ἔσσονται" τάδε τοι , γημεερτέοι εἴρω. 

"Ὡς ἐφατ᾽" αὐτὰρ ἐγώ μιν ἀμειβόμενος προσέειπον' 
Τειρεσίη, τῶ μὲν ἄρ που ἐπέκλωσαν θεοὶ αὐτοί. 

ἀλλ᾽ ἄγε κῶ τόδε εἰπὲ, καὶ ἀτρεκέως κατάλεξον, 
μητρὸς τήνδ᾽ ὁρόω ψυχὴν κατατεθνειυΐης" 140 
ἡ δ᾽ ἀκέουσ᾽ ἥστωι σχεδὸν αἵμωτος, οὐδὲ ὃν υἱὸν 

ἔτλη ἐσώντω ἰδεῖν, οὐδὲ προτιμυθήσασθαι. 

εἰπὲ, ἄναξ, πῶς κέν μ᾽ ἀναγνοίη τοῖον εόντω. 

Ἃς ἐφάμην᾽ δ δέ μ' αὖτις ἀμειβόμενος προσέειπε 
ῥηϊδιόν τοι ἔπος ἐρέω, κωὶ ἐπὶ φρεσὶ θείω" 145 

ὁντινα μέν κεν ἑὰς νεκύων κατατεθνειώτων 
αἵματος ὠσσον ἴμεν, ὅδὲ τοι γημερτες ἐνψει 

ω ᾧ δὲ κ᾽ ἐπιφθονέεις, ὅὁδὲ ΤοΙ πάλιν εἶσιν ὀπίσσω. 

Ἃς φωμένη ψυχὴ μὲν ἔβη δόμον" Αἴδὸς εἴσω 
Τειρεσίαο ἄνακτος, ἐπεὶ κωτὼ θέσφατ᾽ ἔλεξεν. 150 

αὐτὰρ ἐγὼν αὐτοῦ μένον ἔμπεδον, ὄφρ ἐπὶ μήτηρ 

ἤλυθε, καὶ πίεν αἷμα κελαινεφές" αὐτίκα δ᾽ ἔγνω, 

καί μ᾽ ὀλοφυρομένη ἔπεω πτερόεντα προσηύδα" 

ἑ Τέκνον ἐμὸν, πῶς ἥλθες ὑπὸ ζόφον ἠερόεντω, 
ζωὸς ε εῶν : : χωλεπὸν δὲ τάδε ζωοῖσιν ὁρῶσθαι" 155 
μέσσῳ γὰρ μεγάλοι ποταμοὶ καὶ δεινὰ ῥέεθρα, 
᾿Ωκεανὸς μὲν πρῶώτω, τὸν οὔπως ἐστὶ περήσωι, 

136. βείρω. κ 137: προσέβειπον. 130. ῥειπέ, 140. κατα- 
τεθνειυίης κατατεθνηυίης ΗΙ. κατατεθνηκυίης ἡ. κατατεθνηυίης ὟὟΥ. 141. οὐ- 
δὲ ὃν] οὐδ᾽ ἑὸν, 6Θχ Θιηθπά, Η. Ν. ὙΥ. 10. Ρόν. 142. ξιδεῖν. 
143. μ᾽ ἀναγνοίη τοῖον ἐόντα] με ἀναγνοΐη τὸν ἐόντα Η. Υ̓́, Ἐϊ ἰς Αρο]ὶο- 
ηἶὰϑ ν. ἀναγνοίην. ΡΟΙ5. τὸν ΡΙῸ τοῖον ἰθχί,, υἱὸν ῥὑγῸ ν.]. ἡ, 10. βειπὲ βά- 
ναξ. 144. αὖτις] αὐτίκ᾽ Ν. ὙΥ. 10. προσέξειπε. 145. ἐπὶ φ. θείω] 
ἐνὶ φ. θήσω, 564 ἐνὶ ὁχ οἰηδηά. Η. ΥΥ̓́. θήσω οἰίαπι Υ. 10. βέπος ἐξερέω. 
146. κατατεθνειώτων] κατατεθνηώτων Ν΄. ὟΥ. 148. ἐπιφθονέεις} ἐπιφθονέοις 

Ἡν. . 150. βάνακτος. 153. βέπεα. 1 56----Ἱ ς 8, Οοὔεῖο πο- 

ἴδε , Ὑπο]η]5 Ἰποϊααῖ ὙΥ͂. 157. πρῶτα, τὸν] πρῶτα. τὼ Ἡ. 
ὃν, 

κῆς ὀλβίους εἶναι τοὺς ὑπ᾽ αὐτῷ λαούς. ἥς) μεταξὺ πολλοί εἰσι ποταμοί. Β. Ο. 
᾿ς το. Μέσσῳ γὰρ μεγάλοι ποτα- ᾿Αθετοῦνται τρεῖς. Η τ]. ᾿Αθετοῦνται. 
μοῇ "Ὥιετο γὰρ αὐτὸν ἐκ τῆς πατρίδος τὸ γὰρ ἑξῆς, μέσον ὠκεανός. γέλοιον δὲ 
ἐληλυθέναι, διὰ τῆς ᾿Ιταλίας οἷς (56. καὶ πεζὸν ἐόντα. νυὶρ. 157. Ὥκεα- 



414 ΟΔΥΣΞΕΙΑΣ ΔΛ. 158----172. 118. ΧΙ. 

πεζὸν εόντ᾽, ἥν μή τις ἔχῃ εὐεργέω γηα. - 
ἥ γὺν δὴ Τροίηβεν ἀλώμενος ἐνθάδ᾽ ἱκάνεις 

γηϊ τε, καὶ ἑτάροισι, πολὺν χρόνον ; ͵ οὐδέ πω ἥλθες τόο 

εἰς ᾿Ιθάκην; οὐδ᾽ εἶδες ε ἐνὶ ! μεγάροισι γυναϊκω ; 

Ως ἔφατ᾽ αὐτὰρ ἐγώ μιν ἀμειβόμενος προσέειπον" 
μῆτερ ἐμὴ, χρειώ με κατήγαγεν εἰς ᾿Αἴδαωο, 

υχῇ χρησόμενον Θηβαίου Τειρεσίαο. 
οὐ γάρ πω σχεδὸν Ἴλθον ̓ Αχαωεῖδος, οὐδέ πω ἀμῆς τόσ. 

γῆς ἐπέβην, ὠλλ᾽ αἷεν ἔχων ἀλώλημωι ὀϊζὺν, 
ἐξ οὐ οὗ τὼ πρώτισθ᾽ ε ἐπόμην ᾿Αγωμέμνονι δίῳ 

Ἴλιον εἰς εὔπωλον, ἵγω ἐδ ρώεσσι μαχοίμην. 

ὠλλ᾽ ἄγε αν: τόδε εἰπὲ καὶ ἀτρεκέως κωτώλεξον, 

τίς νύ σε κῆρ ἐδώμασσε τανηλεγέος θανάτοιο ; 170 

ή 1 δολιχὴ νουσος ἢ ΓΆρτεμις ἰοχέαιρα 

οἷς ἀγωνοὶς βελέεσσιν ε ἐποιχομένη κατέπεφνεν ; 
εἰπὲ δέ μ49: πατρός τε, καὶ υἱέος ὃν κωτέλειπον, 

οι, 

τυ, ἔχῃ] ἔχη Η. 

τός. ᾿Αχαιξίδος. 
169. ξειπέ. 
νοῖσι βέλεσσιν Ἡ. 

10. εὐβεργέα. 

τό6γ. δίξῳ. 

10. Ροῖς. 

νὸς μὲν πρῶτα] Καὶ οὐκ ἐπήγαγε δεύ- 
τερω δὲ καὶ τρίτα, ἅπερ δεῖ κατὰ τὸ 

σιωπώμενον ἐκδέξασθαι. ἢ οὕτως οἷον 

ἵγα μὴ ἄλλον ποταμὸν ἢ ῥεῦμα λέγωμεν, 
αὐτὸν πρῶτον ὠκεανόν. δα!ρ. 150. 

Ἦ νῦν δὴ Τροίηθεν] Τὸ ὡς ἐν μέρει λόγου 
παροξύνουσιν, ἀντὶ τοῦ ἄρτι, ὡς Ῥ ὁμοίως 

, τῷ, Οὗτος ἀνὴρ νῦν δὴ ξυμβλήμενος (υ. 

260.). ὦ. τόο. τότ. ᾿Αριστοφάνης 
ἀθετεῖ. Η 7]. 170, Τἀνηλεγέος] Μα- 

κροκοιμήτου. α]σ. Τοῦ μεγαλοκοίτου 
θανάτου, ἀπὸ τῆς ἐνεργείας, παρόσον οἱ 
ἀποθνήσκοντες οὐκέτι ἐγείρονται κατὰ 
τοὺς Ἕλληνας. ΟΩ. 171. Ἢ [Ἄρτεμις] 

᾿Απὸ γὰρ τῆς σελήνης ἐπέρχονταί τινα 

νοσήματα. Β. τῦ72. Οἷς ἀγανοῖς βε- 

Ῥ δον. ἀρτίως. 

168. εὔπωλον] ἄπωλον Ψ. 
171. νοῦσος] νόσος . 

τότ. καὶ ξεῖδες. 162. προσέβειπον. 

10. Εἴλιον. 
172. ἀγανοῖς βελέεσσιν) ἀγα- 

ὕγῆ, ΤΟΣ ΜΕΙ 

᾽7ὔ λέεσσιν)] Πραέσιν. οἱ γὰρ αἰφνίδιοι θά-᾿ 
νῶτοι ἀνώδυνοί εἰσιν. Β. Ω. 1732. Εὖ- 
πὲ δέ μοι πατρός τε] Τὰ τοιαῦτα ὃ 
᾿Οδυσσεὺς ἐρωτᾷ τὴν ψυχὴν τῆς ἑαυτοῦ 
μητρὸς περὶ τῆς συνεύνου αὐτοῦ καὶ τῶν 

Χ -“ Ι παίδων. καὶ οὐκ ἀπεικὸς τοῦτο ποιεῖ. 
3 Ν ΄ Π Ν . Αι 
ἐπειδὴ γάρ φασιν αἱ ψυχαὶ μετὰ τὴν 

-Ὁ “ “Ὁ " "“ἷ ᾿ μΊ τοῦ συνθέτου διάλυσιν αἰσϑησιν ἐχουσί 
πεῖς τῶν τῇδε καὶ γνῶσιν ἀσωματωτέραν 
καὶ ἀπλούστεῤαν, τῶν συντεθειμένων ἔκ 
τε ψυχῆς καὶ τοῦ σώματος, καλῶς λα- 

βεῖν τῶν τοιούτων τὴν εἴδησιν ἐ ἐκ τῆς μη- 
τρῴας ψυχῆς εἶχε τὸν ἔρωτα. Ἑξῆς 

4“ καὶ ὡς ἐνὸν ἤκουσεν ὥπερ αὐτὸς ὃ ̓ Οδυσ-. 
σεὺς πρὸ τῆς αὐτῆς ἐρωτήσεως οὐκ ἐγί- 

3 » ὦ Ν 7 4 5» οἢ νωσκεν, ἀλλ᾽ ὅμως καὶ τόπον τόπῳ ἫΝ ἡ 

δε Ργϑεορἀθπίϊα Πἰμλἰ 1 ἱπαυϊηαΐα, Δ] οχροάϊγο ἤθαιθο, ηἰδὲ 
ΘΟὨ  οοΓ ᾿ϊοραῦ ἔμ1556, Τὸ νύνδη ὡς ἕν μέρος λόγεν παροξύνουσιν. ΒΟΤΊΜ. 



5. κί. ΟΔΥΣΣΕΙΑΣ ΔΛ. 174--τοῖρ2. 415 
ιν , 5 ΗΥ̓Ν, ΄ Φ. Ε ἥ ἔτι πὰρ κείνοισιν ἐμὸν γέρως, ἠέ τις ἤδη 

Ἵ ἂν "7 ᾽, ᾽ ν δ' ᾽ 3) Ἀ ΄ ἀνδρῶν ὥλλος ἔχει, ἐμέ δ᾽ οὐκ ἔτι φασὶ νέεσθαι. πις κνν ΡΨ ΙΕ ΄ Ζ εἰπὲ δέ μοι μνήστης ἀλόχου (βουλήν τε νόον τε, ἘΠῚ ΄ Ν " 7 7 ἥε μένει παρὼ παιδὲ, καὶ ἔμπεδα πάντα φυλάσσει" ""» Ν “" « "7 Ἵ ἤδη μὲν ἔγήμεν ᾿Αχαιῶν, ὅστις ὠριστος. 
Ἁἃ ᾽ ν᾿ Ἐ ς 5 ΙΝ ὙὉ 7 τ 7 ὥς εφάμην" ἡ δ᾽ αὐτίκ ὠμείβετο πότνια μήτηρ᾽ 

΄ ΄ »-»" καὶ λίην κείνη γε μένει τετληότι θυμῷ 
“ ᾽ Ψ 5... ὺ 5 σοισὶν ενὶ μεγάροισιν" ὀϊζυραὶ δέ οἱ αἰεὶ 

7 ͵7 » 4 
Ζ7͵ φθίνουσιν γύκτες τε, καὶ ἡμωτω, δωκρυχεούση. 

Χ "΄ .) Ν ΄ ᾽ ὟΝ μὴ: σὸν δ΄. οὔπω τις εχει κῶλον γερας' ὡλλῶὼ ἐκήλος ΄ μων ΄ “" 3. Τηλεμώχος τεμένη νέμεται, καὶ δαῖτας ἐΐσας 
7 «Ὁ 3 “"» 7 ᾽7) δὲ. ὦ ὥ θωίνυται, ὡς ἐπέοικε δικωσπόλον ἄνδρ ἀλεγύνειν" 

᾿ς ᾿ "Ὁ Ἂ Ν Ά, ἀπ ς ΨΎΡ πάντες γὰρ κωλέουσι' πατὴρ δὲ σὸς αὐτόθι μίμνει 
ψῳ ᾽ ᾿ ΄ ΦΥυ ἢ ἄγρῳ, οὐδὲ πόλινδε κατέρχεται" οὐδὲ οἱ εὐναὶ, 

΄ "-οΣ΄ ΞΑ͂ 7 ἐμνιώ, καὶ χλωῖναι, καὶ βήγεω σιγωλόεντα" 
5 ν᾽ τ “ λ “ -“ Ἂν ᾿Ὶ » ὥλλ ὁγὲ χειμῶ μεν εὕδει, ὅ0, δμῶες, ἐνὶ οἰῶ, 
᾽ ἐᾷ 57 Ν »᾽ Ὰ Νο ε “- ἐν κόνι, ἄγχι πυρὸς, κωκὼ δὲ χροὶ εἴμωτα εἴται" 

δι ὡς Βινν ν᾽ ΄ π᾿; ον ΄ ὠὐυτῶρ ἐπήν ἔλθησι θέρος, τεθωλυϊάώ τ Θπωρῆ, 
7 ς Ν Ν᾽ 5 οὰμ ᾽ ΄ παντή οἱ κωτὰ γουνὸν ὡλωής οἰνοπέθοιο 

75 

ι8ο 

190 

174. ἢ ἔτι] ἠέτι Ν, 175. οὐκ ἔτι] οὐκέτι Ὗ, 177. παρὰ] πὰρ. 1,7. 178. ΠΟΥ ηζΙΓ α. ὃσ. [Ιὴ Ὠ]ΔΓΡ'. β κτῆσιν ἐμὴν ὃμῶάς τε καὶ ὑψηρε- , μέγα δῶμα Ὑ εὐνήν τ᾽ αἰδομένη πόσιος δήμοιό τε φήμην Η. Ἑδάδπι Βαβθεοὶ 
. ὨἾΒ] αιοῦ δμῶαί οἱ ὑψερεφὲς. 178. ᾿Αχαιξῶν. 181. 185. βοι. 183. βέκηλος. 184. ἐξίσας. 185. ἐπέβοικε. 180. ῥοίκῳ. 190. εἷ- ται] ἧσται, 566 ΒΡ᾿ΓΙζι5 ἴῃ ΙΘηΘτ πυζαίιι5 ΗΙ. 10. κόνι ἴῃ κου ἡχαΐζανὶξ ΤΏΔΠΙΙ5 Γροθητοῦ Η, ΡΟ 8. 10. βείματα ξεῖται. 192. πάντη] πάντῃ ὟΥ, 10. ἔοι, βοινοπέδοιο. 

ὧν ὃ δύστηνος. Ω, Ὃν «κατέλειπον 
᾿Αριστοφάνης, οὺς κατέλειπον. Ηατΐ. 
176. Εἰπὲ δέ μοι μνηστῆς ἀλόχου] Εἰ- 
δως ̓ Οδυσσεὺς τὰς ἑκυρὰς ἐχθρώδως περὶ 
τὰς νυοὺς διακειμένας περὶ Πηνελόπης 
ὑστάτης ἐρώτησεν. ἡ δὲ εὐφραίνουσα τὸν 

ν περὶ πρώτης αὐτῆς ἀπεκρίνατο. Ὁ. 
181. ᾿ΟἸζυραὶ δέ οἱ αἰε Οὐ διὰ τοὺς 
μνηστῆρας" οὔπω γὰρ ἦσαν ἐπιθέμιενοι" 
ἀλλὰ διὰ σέ. Β. Οὐχ ὑπὸ μνηστήρων 

ὀχλουμένῃ" οὐδέποτε γὰρ οἱ μνηστῆρες 
οἵγε μετὰ τέσσαρα ἔτη ἐπίασιν' ἀλλὰ 
σὲ ζητούσῃ. ιυϊσ. 184. Τεμένη] Σε- 
σημείωται τὸ ὄνομα ἀδιαιρέτως Ἱ ἐξενεχ- 
θέν. Ἠ1]. Ο..---᾿Αρίσταρχος, τεμένεα. 
Ηδι]. 186. Καλέουσ,} ΓΡ. κοτέουσι. 
Μιη. σ6. το. Ἐν κόν,] Κατὰ 
συγκοπὴν, ἢ κατὰ συναίρεσιν. κόνις ἡ 
εὐθεῖα, κόνιος, κόνιι καὶ κόνι. Β. Ἔν κόνει 
Ἔν τῇ γῇ. ναἱρ, Ἧσται. Οὕτως Ζηνό- 

“ Νοίδϊ μοο νουθιιην Βομδοῖου, οδβογνδηβ οἴϊδην ἴῃ Ματίάο Ρ. 402. οἵ ἴπ Ῥηγγπίςῆο β. 194. Ῥαυνν. ΠΠἸπὰ Ἰοοὶ. ΒΌΤΤΜ. 



410 ΟΔΥΣΣΕΙΑΣ Δ. 193-208, 118. ΧΙ. 

φύλλων κεκλιμένων χθβαμωλαὶ βεβλήατωι εὐναί: 

ἔνθ᾽ ὅγε κεῖτ ἀχέων, μέγω δὲ φρεσὶ πένθος ἀέξει, 
Ν Ἃ 7 ᾿ Ν 3, ὧν ς Ἂ 

σον σοτμον γοοῶν χῶώλεπον δ σι γήρως ἐκῶνει. 
5 ω" 

105 

οὕτω γὰρ καὶ ἐγὼν ὀλόμην, καὶ πότμον ἐπέσπον" 

οὔτ᾽ ἔμ᾽ ἐνὶ μεγάροισιν ἐὕσκοπος ᾿Ιοχέωιρω 

οἷς ἀγανοῖς βελέεσσιν ἐποιχομένη κωτέπεφνεν' 

οὗτε τις οὖν μοι νοῦσος ἐπήλυθεν, ἥτε μάλιστα 

τηκεδόν, στυγερὴ μελέων ἐξείλετο θυμόν" 200. 

ἀλλώ με σός τε πόθος, σά τε μήδεω, φαίδιμ ᾿Οδυσσεῦ, 

σή τ᾽ ἀγανοφροσύνη μελιηδέω θυμὸν ὠπηύρω. 
ἃὰ 9 Ε ,.- Ὁ 9] 9] Ν 7] 

Ὡς εφατ΄᾽ αὐὑτῶρ ΕὙΩΎ ἔθελον φρεσὶ μερμηρίξας 

μητρὸς ἐμῆς 
Ν ε ; ΄ 

ψυχὴν ἑλέειν κωτωτεβνειυΐης" 

τρὶς μὲν ἐφωρμήθην, ἑλέειν τέ με θυμὸς ἄνωγε, 205 
μΩ τς 9 ω Ε Ψ 

τρὶς δὲ μοι ἐκ χειρῶν, σκιῇ εἴκελον, ἡ καὶ ὀνείρω, 
5 » [ ν 2 ὃ Ὁ΄ς “ 

ἔπτατ᾽" ἐμοὶ δ᾽ ἄχος ὀξὺ γενέσκετο κηρόθι μᾶλλον" 
καί μιν φωνήσας ἔπεα πτερόεντα προσηύδων' 

193. βεβλήαται] βεβλήατο Ἡ. 105. πότμον] νόστον Ὗ, 197 
5} 

. οὔτ᾽ 

ἔμ᾽ ἐνὶ] οὔτε μέγ᾽ ἐν, (ΒΘ ῥυΐπηιπι ε ἸΙθηθπι Βαθυῖ858 νἹἀδίαγ. ΡΟΓΒ.) Η. ὙΥ, 

οὔτε με ἐν ΡΝ. 

202. μελιβηδέα. 

χερὸς Υ. 

198. ἀγανοῖς βελέεσσιν) ἀγανοῖσιν βέλεσσιν Ἡ. 
,. 204. κατατεθνειυίης] κατατεθνηνίης Η.Υν. κατατεθνηκυίηςν. 

205. ἄνωγε] ἄνώγει (5816 80 Θα΄άδῃη πιδηι) Η. ἀνώγει 
10. εἴκελον] ἵκελον Η. 

10. Ροῖς: 

206. χειρῶν] 
10. Είκελον σκιῇ. 2οϑ. προσ- 

ηύδων] προσηῦδα (αιοά 6χ ναί. 644. ποίαϊ ΕΓ Θϑίιι8), 56 ὡν 5: ρ Γαδ τ ρίαπη, 

δἵ οἰγοιμῆδχιιβ ἴῃ δοιαίαμι ταταζιβ, στὴ ἴῃ ΠΟΟ ἰοσο, πῃ κ΄, 482. 500. 

Ουξ 58η6 τϊτῆσα ναγὶοίδϑ νάθῦιγ. Η. ΡΟΗΚ. 

δοτος. ᾿Αρίσταρχος; ἧστο. Ηα᾽]. Ἧσται] 

Ἐνδέδυται. δ α]ρ. 103. Κεκλιμένων] 

Κεκλαδευμένων, πεπτωκότων. α]ο, Χθα- 
μαλαῇ Οὐχ αἱ πρὸς τῇ γῇ, ἀλλ᾽ αἱ ἐν τῇ 
γῇ, ἢ ταπειναί. Ψυ]ρ. 105. Αἱ χαριέσ - 

“ 
τεραι γραφαὶ ἔχουσιν, ἑὸν (σὸν Θ΄. 
ῬΟΆΒ.) νόστον ποθέων. α΄]. τοῦ. 
Οὕτω γὰρ καὶ ἐγὼν ὀλόμην) Οὐχ, ὡς οἱ 
νεώτεροι, ὅτι ἑαυτὴν ἀνήρτησε Ναυπλίου 
ψευδῶς μηνύσαντος θάνατον ᾽Οδυσσέως. 
Ψψυ]ρ. 1099. Οὔτε τις οὖν μοι νοῦσος] 

ἴΛλλο γὰρ νόσος, ἄλλο τηκεδών᾽ οὐ γὰρ 

ταυτόν. Β. 201. ᾿Αλλά με σός τε πό- 
θος] Ὅτι οὐχ, ὡς οἱ νεώτεροί φασιν, αὖ- 
τὴν ἀπάγξασθαι παρὰ Ναυπλίου πε- 

10. ξέπεα. 

πυσμένην τὴν ᾿δυσσέως τελευτήν. οὗ 
διεσφάλησαν ὑπὸ τοῦ λεγομένου παρὰ 
συβώτου ὡς, ἀπώλετο λευγαλέῳ θανάτῳ, 

Ὡς μὴ θάνῃ ὅστις ἔμοιγε Ἔνθάδε ναιε- 
τάων φίλος εἴη καὶ φίλα ἔρδοι (ο΄. 3. 50.). 
διαῤῥήδην γὰρ νῦν ὁμολογεῖ τεθνηκέναι 
ἕνεκα τοῦ ποθεῖν τὸν Ὀδυσσέα. ὦ. Σά 
τε μήδεα) ἽἈπερ κακῶς ἐβουλεύσω τὸν 

Κύκλωπα τυφλώσας, καὶ ὑποβληθεὶς τοις 

αἴσδε ὑπὸ τοῦ Ποσειδῶνος κακώσεσιν.͵ 

202. Σή τε ἀγανοφροσύνη)] Ἐὐφήμως 
τὴν ἀγχόνην ἐσιώπησεν, ὡς δὴ αἰτίαν 
ἐχόντων τῶν οὕτως ὑπεξωγαγόντων ἕαυ- 

τοὺς τοῦ βίου. ΨῊ]ο. “ῷ. 42ο6. Ἵκε- 
λον} Γρ. ἱκέλη (516), ἡ ψυχή. Ηαι]. 

! 
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Ψ 

,ῴρω καὶ εἰν ᾿Αἴδαο φίλας περὶ χέιρε βωλόντε [210 ΄ 
΄ τ ἀμφοτέρω κρυεροῖο τετωρπώμεσθα γόοιο ; 

322 ΄ὍὉ » ᾿ 2 Ι τί μοι εἴδωλον τόδ ὠὐγάυη ΠΠερσεφένειω 
ν ᾿ν 8. Σ ὦ »“" ΕῚ ὑτρυν᾽, ὀφρ᾽ ἔτι μᾶλλον ὀδυρόμενος στεναχίζω : 

᾿ ΚᾺ Εν... δὲ. “Εἰ Ἂν ᾿΄ο ὯΜ Ψὰ... 4 ᾿ Ζ ΄ ᾿: Ὡς εφάμην' ἡ δ᾽ αὐτίκ᾽ ἀμείβετο πότνια μήτηρ 
»ν ΄ Ε 

» μοι τέκνον ἐμὸν, περὶ πάντων κώμμορε ῴφωτων, 215 
γ, 7 Ν 7 ᾽ 7 ἐ σὲ Τ]ερσεφόνειω, Διὸς θυγάτηρ, ὠσαφίσκει, 

7] 7 . »ν ε »» , "λλ᾽ αὕτη δίκη ἐστὶ βρόοτων, ὅτε κέν τε θώνωσιν' 

“ ᾽ 33..5 5 " 4 μνῶ, ἐπεί κε πρωτὼ λίπη λεύκ᾽ ὀστέα θυμός" 220 
| εἶ γ δ... Ὁ ὧν ᾽ ν “ Ζ σ“υχή δ ,», ἤστ᾽ ονειρος, ὡποπτομένη πεπότηται. 

ΡῈ Ζ΄ 7 » Ν 7 λλα φόωσ δε τώχιστω λιλωίεο" ταῦτω δὲ πάντα 

211. ἀμφοτέρω] ἀμφότέρω (ϑἷο φλάθδιη π.). (1055. ἐγὼ τὲ καὶ σύ Η. ΡΟΒΞ5. 
12. βείδωλον. 215. περὶ] πέρι Ν. 218. βῆνες. 220. κε] κεν Υ. 
22. φόωσδε] φάος δὲ 6χ δπιθηά. ο]ι54. παι. Η. ἘΕἰιοταΐ, ΟΡΙΠΟΥ, φόως δὲ, 
ΟἾΒ. φάοοδενν. 

δ . - 29. Μίμνεις ἑλέειν] Ἑὶς ἐνθύμησιν ἀσφάλειαν ἐγένοντο καὶ ἀνάπαυσιν τῶν 
ΝΜ Μ 

- ΄ μεῖς". Ὁ. 912. Ἤ τί μοι εἴδωλον] νεύρων, τὰ δὲ εἰς ἀντέρεισιν τοῦ ζώου. 
᾿ φησι οὐχ ὑπάρχεις σὺ ἡ ἐμὴ μήτηρ, διὰ τοῦτο εἶπε καὶ τὸ, Οὐ γὰρ ἐτι σάρκας ΕΝ ῃ Νὰ " ν ᾽ ΡῈ ΡΥ: », "δ᾿ εἰδωλόν τι καὶ ἀποσκίασμα τὸ παρ τε καὶ ὀστέα ἶνες ἔχουσι. Β. 220. Ι Ὁ δι , ᾽ « δ κκα Ν ἂν... - «ὡλ Ὁ ο ὧν γῦν ὁρώμενόν ἐστιν, ὅπερ ἡ ἄγανὴ Δαμνᾷ, ὡς κιρνᾷ. οἱ δὲ μνᾶται, ὥς κεν 
ὲ λαμπρὰ Περσεφόνη παρώτρυνεν ἐλ- πρῶτα λίπη, ὡς ἹζΚράτης. ὁ δὲ ᾿Ασκαλω- Ν " δ 

Ἃ - - ἵν εἰς ἐμὴν ὕψιν. Ω. Εἴδωλον. τὴν νίτης, συνεδάμνα, ἢ τοῦ δαμνᾶται ἀπο- Ἁ " ,ὕ , τὸ ἰδεῖν μόνον εἰκόνα οὐ μέντοι καὶ εἰς κοπὴ, ἔξοδον δὲ ἀναγινώσκειν περισπωμέ- », 
ΩΣ “Ὁ “ 'λὴν αἰσθησιν, ι]ρ. 218. Οὐ γὰρ νως, ἀπὸ τοῦ δαμνῶμαι ὡς πειρῶμαι, ᾽ -“ “Ὁ “» Ἁ ι σάρκας] Σημείωσαι ἐνταῦθα ὕτι τὰ Πειρᾷ ἐμεῖο γεραιὲ (1]. ὡ΄. 30ο.), καὶ ᾿ δ ΄ , Ν ᾽ ΄ " ΕῚ ΄ -Ὁ ε Ν ’ »» ὡς κινησεὼς τε καὶ αἰσθήσεως ὃρ- ἐκῳφωνουμένου τοῦ ι, ὡς τὸ δύναι παρ᾿ ᾽Ατε Ν " ,] -" “ νὰ τὸν ὅλον ἔχουσι τοῦ ζώου λόγον. τικοῖςβ. ΗΠ]. 222. ᾿Αλλὰ φόωσδε Ν -“ 

»" -" κέ δὲ σάρκες καὶ τὰ νεῦρα αἱ μὲν εἰς τάχιστα] ᾿Λλλὰ ἐξελθεῖν ἐκ τοῦ ἄδου 

᾿ Ὑδεθαπὶ μείμενεις ΘΧΡΙοαΐ, υιδδὶ οββοῖ μέμονας. ΒΌΤΈΜ. 
" ῬΙΒΊοΙ!ο οὐ σογγιρέαπι ΒΟ ΠΟ] οι Τογίαβδο οἴϊαπν τα! ] ΠῚ Σ ἴῃ 610 ορίογα ΠΟ 6χ- Ἰῖο. Ῥιορο ἰμἰεϊιιπὶ Ἰεμῖ: οἱ δὲ, δάμναται, ὥς; κε πρῶτα λίπῃ ὡς Κράτης. ΤΥΊΡΙΟΧ 
ὌΠ ΓυἾ556 νἱάθτιν Ἰοοῖϊο : νυ] σαΐα ἴζα κουῖρία ΔΑΜΝΑΤΕΠΕῚ ; βδοουπἶδ ΔΑΜΝΑΤΕ- 
ΡΟ δάριναται ἐπεὴ, δὲ ΡΟ Ὠΐδ Εἰ ττοτῖβ ὀχαγαΐα οσοδβίοπθαιν ἀδαϊς Οταιοῖὶ ΠΟΓΓΊΡΘῊ - 
ΔΑΜΝΑΤΑΙΩΣ. ΠΙᾺ τϑοορίο Ἰοοιουὶ οὐδίαϊ, φυοα δαμνάω δαμνῶ πυξηπδηι ἀρυὰ 
ἴδῃ Οὐ τὶ , Βεα αὖ δώροννμ δΐ δάροναμεαι, ος ἀοῖνο ΒΟΠΒα πβα ραΐαπι Οὐ. ξ΄, 
ὃν Τη 1]. ξ΄, το9. δαμνᾷ τἶϊο δα μὶ δοῖατ αἰροῖο σου Γλοιττη 6 δάρενασα,, αιοα ᾿ρδιιπη 
ὙΘΓῸ5 πο] οτος. τοάάογοῖ, ΡΟῈ ΒΒ. Ἐχοϊαῖδβο ἉΠαυϊὰ ροβῦ ποπιθὰ Κράτης ὩΪΕὶ ηυο- 

ὃ ΘΧΡΙογαζιπ ὁδί. (ον ἡὰδ5 ΒΟ] ΙΓ ΠῚ ΤΏΡ] 5 βροοΐδης δα Πυΐὰ5. βοΒο 
ὅπη ; 504 πηθπιογδίιι" τα πζαμπι ἰὴ 1115, ΡΟΥ ΔΙΊ] 6 ΠῚ Οὐιπὶ Ῥτδοο θη Ἰ θῸ5 ὨΘΧΌΠΙ, ἴδῃ- 
ἘΠῚ τ᾽ ἀο} Ἰορ  τἰ πὰ 2. ρούβοπεο ΤΟΥ. δαμνᾳ (οσοηϊη ἢν ΟΠ) ΔΡΡΙΠρΟῚ ; οαΐ ἴπ 
ΧΟἹ,. 1, 958 ᾿ 
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γ ᾽ ω Ἂς Ἂ » ΓΩ 7] 

ἴσθ᾽, ἵνώ καὶ μετόπισθε τεῖ εἴπησθα γυναικί. 
“ε ὃ 2 ΕῚ τὰ « Ν ἴων Νώῶϊ μὲν ὡς ἐπέεσσιν ἀμειβόμεθ᾽" αἱ δὲ γυναῖκες 

37 2΄ Ἂς ΕἸ Ν ν᾿ 

ἤλυθον, ὠτρυνεν γὙῶρ ὠὡγαυή {]Περσεφοόνειο, 22 
ς ὃ 7 "7, 95] 5 ἣν 7 ᾿ 
ὅσσαι ὠὡριστήων ὠὡλοχίοι ἐσῶν, ἠδὲ θύγωτρες 

« ᾽ 5 ΟῚ “ δ. , »Ἅ) ᾿ Ί 

αἱ δ᾽ ἀμφ᾽ αἵμω κελαινὸν ἀολλέες ἠγερέθοντο. 
᾽ 3 7 ε) » ν», ες ͵7 ᾿ 

οὐτὼρ ἐγὼ βθούλευον, πὼς ερέοιμιι ἐκώστην 
“ ΄ ᾿ Ν δ. Ἂ Ζ (ΡΝ 
ἥδε δέ μοι κωτὼ θυμὸν ὠρίστη φωΐνετο (βουλή 

7, "7 "" ᾿ς » 

σπώσσάμενος τὠνύηκες ὥορ παχέος πωρῶ μήρου 
3 ., ε 7 “ ͵7͵ 

οὐκ εἴων πίνειν ὥμω πώσως αἵμνω κελωιινόν. 
ς ρου » Ι «ς ΝῚ ε , 

οἱ δὲ προμνηστίνωι ἐπήεσων᾽ ἡ δὲ ἑκάστη 
ἃ ᾽ ΕῚ ὅτ δι, 5. ἘΣ ε Ν 

ὃν γόνον ἐξωγόρευεν᾽ ἐγὼ δ᾽ ερέεινον ὡπάσως. 
2 ἊΣ δον δ ΕῚ Ἶ 

Ἔνθ ἤτοι πρώτην Τυρω ἴδον εὐπατερειῶν, 

28 

β 
δον 

225. Περσεφόνεια] φερσεφ 223. βίσθ', βείπησθα. 224. βεπέεσσιν. 
ει ϑσ' ΄ Γ 

νειω Η. 228. ἑκάστην] ἕκάστην (510), Η. 10. ξεκάστην. 2510} 
. ᾿' 

νειν ἃ Τὴ. ὈΓ. 584 πιιης ΟΧ ΘΟΙΓΘΟΌΟΠΘ πίνειν Η. ΡΟ ΒΚ. πιέειν 7. 232. ἐπ 

εσαν] ἐπήϊσαν Ἡ. 7. Ει0. ἡ δὲ] ηδὲ ὙΥ. 
ἐξερέεινεν 564 5ιιμγάϑογ. γρ. ἐξαγόρευεν Ἡ. 
τον ἴοχΐ, πρώτην 86Π0]. Η. 10. Είδον. 

233. ἐξαγόρευε 
234. πρώτην] πρ 

10. ξεκάστη. 
10. ἐόν. 

καὶ εἰς τὸ φῶς αὖθις ἐπανελθεῖν προθυ- 
-“ “ ν μοῦ. ῷ. Λιλαΐεο] Λείπε, τὸ ἐλθεῖν ἢ 

» Ἂς ἱκέσθαι. ΘΒ. 423. Γυναικί] ᾿Ιστέον δὲ 
“Ὁ - - - ὅτι δύο οὐσῶν εὐθειῶν, τοῦ γυνὴ καὶ τοῦ 

΄ Αι. αδ'., ἘΠΕΝ 13 Ν - 3 γύναιξ ἀῤῥήτου ἧς ἡ γενικὴ γυναικὸς, ἐκ 
Ν “Ὁ 

μὲν γυναικὸς ῥῆμά τε τὸ γυναικίζω καὶ 
᾿ Ν -“ Υ ὄνομιω ὃ γυναικίας, ἐκ δὲ τοῦ γυνὴ ὁ γύ- 

“ ᾽ν ,ὔ γις. δηλοῖ δὲ οὗτος οὐ μόνον τὸν λάγνον 
27 Ν Ν Ἁ “ἃ 5» Ά Ν ἣν Ν ἐτι δὲ καὶ τὸν δειλὸν, ἀλλὰ καὶ τὸν μὴ 
ἱκανὸν δι’ ἀτονίαν γυναικὶ συνεῖναι. καὶ 

περὶ ᾿Αλεξάνδρου ἐῤῥέθη, εὐλαβοῦντο Ὶ 

φησι μὴ γύνις εἴη (ΡΙαῦ. ἴῃ ΑἸοχ.)᾿ 

432. Προμνηστῖναι)] Ἤτοι ἐπὶ μὶ 
ἑξῆς, ἢ ἐπάλληλοι, ἢ ἐπὶ στίχον. 1 

ἔστι κατὰ τὸ ἔτυμον προμενέστινι 
ἀπὸ τοῦ προσμένειν τὴν ἑτέραν. ὰ 
Ἤτοι μία καὶ μία κατὰ τάξιν ἐπήρχο 

καὶ ἀλλεπάλληλοι. Β. ῶ. Ἡ δέ] 
δὲ, ἡδὲ, ᾿Αρίσταρχος ψιλοῖ καὶ οἱ ἄλ) 

Ηχ1]. 234. Τυρὼ ἴδον] Ταύτην ἐπ 

ἀἸβουϊμαθη ἰογῦϊδο, {8 ἴῃ ἑοχία οϑί, δἀάϊταπι ξαϊξ ΡΥ ποιηθῃ σὺ, οἵ ΤοΥΡίΆ886, δά 

οδηᾶαϊῃ βθηϑαπὶ ἱΠ θη δοϊναπι, δοοιβαῦνιβ ααοαιθ μὲν, σύ μὲ δαμνῳ, ρα (ΟΥΡ 

ἴα} ὑγαηβὶ10 ἴῃ συνεδάμνα. Ηδμο ἰΐδααο βογτηδπι δάμνᾳ ῬίΟ]ΘπΊδθιι5 Αϑοδ] μία ἄοοθ 
6586 ἀοοιγίαΐαιη 6 ρ]ΘπἰοΥ δαμνῶσαι : 516 Θπΐπι Ἰαροπάπιπι, ἡ τοῦ δαμνῶσαι ἀποκοπή: 
Ππ ΠΕ Πα] 116 6556 θα ξεν ἐη}162:0 δαμνᾷ, ρίαπο υὖ πειρᾷ 2. ΡΟΓ5. ΘΙ πειρώμιαι. (ο 

Ραγαΐαν ἰα πάθη Αἰὐϊοιτα οὐϊδιη δύνᾳ ῥγὸ δύνασαι. Οποά δαΐοιη αἰ ΘΟ ΔΙΩ ΠΙΔΙΊΟΙΙΒ. 
φωνεῖσθαι τὸ .. ἄ6 60 'ἴρξ6 νἱΦογῖί. (δίθγαμῃ σοποῖηϊῦ οπὶ [185 ΠΟΒΕΓΔΙΠΘΙΘ ταῦ οι 

οοπηβτιηαῦ 5610]. Π, ζ΄. το. δὶ 1104 2. ροσβομῶ δαμνῷᾷ ἴζα ΘΧΡΙ]ΙοαύαΓ : δάρνῳ ---ἀποκ 

σου δαμνάσαι: Ουἷΐ 50Π0]10 ἄπ δοσθηΐιβ 6 σοάϊοΘ ΔρρΙπρδηΐαγ, ΘΡῸ β ΘΙ ΠΆΔΌΙΟ, 

ἀραϊ5βα βίαίιο, ποη δάμνασαι : ᾳῃοᾶ Βγονίαίαμ οββοῦ δώμνᾳ, τί δύνῳᾳ : 564 δαρινῶσαι 5 
Δρραγοῦ δχ 50}|0111 ποϑίγϊ ἔουτἷβ δωρνῶμαι οἵ 1110 6 δωμνᾶσαι ΟΟΥΤΙρίο δαμνᾶτα,. ὅλῃ 
Ἰερτάπιᾶ οϑί ἐογπηᾶ δαμνᾷ ἴῃ 2. Ρ8858.» ἸΟΘῚ Ππ|ἃ οϑῦ ἰδ ἴῃ 3. δοί, δαμνᾷ. 1|11 005 
βΥδιημηδίϊοὶ ααΐ αὐτιιμηηια ἀαπηπαγοῦ, ἴα ΠΙΔά6 Ορί ποὺ βου θΘΡαηΐ δώρονᾳ ΡΓῸ δάμ 

σαι, οἴ ἴῃ ΠΟΒΙΓΟ Ιοοο δώμνασαι ὡς. Ῥοϊογδηῦ υὐαιιθ. οὔϊαιη δώρνωτ᾽ ἐπεὶ, 564 ἢ 
ΒΟΥΙρύατδο. ΠΌ]ΠΠ τὰ ἴῃ ΠΟΟ 50}|0110 γε ρίιη. ΒΌΤΤΥΜ. 
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237.  ἦ Ν. 
μενος. 

ἥμως οὕτω καλεῖσθαί φασι διὰ τὴν 
εὐκότητα᾽ λέγεσθαι δὲ οἱ μὲν Ἦσσαν, 
δὲ Συλὼ, οἱ δὲ Ὁαάνην, οἱ δὲ Λασ- 
ην. Ὁ. Εὐπατέρειαν) Ἔν ἤθει εἶπεν. 

᾿σσεβὴς γὰρ ἦν ὁ Σαλμωνεὺς ἀντιβρον- 
ὧν τῷ Διὶ καὶ ἀνταστράπτων" διὸ καὶ 
ραυνοῖς περιέπεσεν. εἰρωνείᾳ οὖν κέχρη- 
αι, Ψ1]ρ. οἱ Ὀγονίιβ Β. Ὁ, 5245. 
χλιωνῆος ἀμύμονος) Τινὲς, ἀτασθάλου 
ἄφουσι. πῶς οὖν οὐχὶ καὶ τὴν εὐπατέ- 
ιᾶν μετέθηκεν ; αι]. Ὅτ, οὐχ ὕπο- 
ἵεται ἀσεβὴ τὸν Σαλμωνέα, ὡς οἱ νεώ- 

. οὐ γὰρ εὐπατέρειαν (1η5. ἂν) 
)ν Τυρὼ εἶπεν οὔτε ἀμύμονος πατρός. 
. 246. Φὴ δὲ Κρηθηος Αἰόλου καὶ 
χοδίκης τῆς ᾿Αλωέως Σαλμωνεὺς καὶ 
ρηθεύς. Ὁ. 237. ᾿Ἐνιπῆος] ᾿Ενιπεὺς 
ἴλιδὸς ποταμὸς καὶ Θεσσαλίας. Πῶς 
ν ἐν ᾿Ιλιάδι ὁ "Λξιος ἢ; ἢ τοῦ μὲν 
[ξίου τὸ ὕδωρ τοῦ δὲ ᾽᾿Ενιπέως τὸ σῶμα. 
ἐν καὶ ἐραστά ([. ἠράσσατο ο τοχίι). 
αἰῶ, 248, Ὃς πολὺ κάλλιστος πο- 
ὧν} Ἐναντίον εἶναι δοκεῖ τοῦτο τῷ, 

τίου, οὗ κάλλιστον ὕδωρ ἐπὶ γαῖαν ἵἴη- 
ν (]]. φ΄. 158.). εἰ γὰρ κάλλιστος 
τὸς πάντων οὐκ ἄρα ἐκεῖνος. Λύεται 
κατὰ λέξιν. τὸ γὰρ κάλλιστον οὐχ, 

ἦσαι. ΒΌΤΤΜ. 

ΟΔΥΣΣΕΙΑΣ ΔΛ. 23--..242. 

Ὰ “ ΕῚ 5 " φάτο Σαλμωνήος ἀμύμονος ἔκγονος εἶναι, 
δὲ Κρηθηος γυνὴ ἔμμεναι Αἰολίδαου, 

1 ποτώμου ἡράσσατ᾽ ᾿Ενιπῆος θείοιο, 

240. ἄρα εἰσάμενος] ἄρ ἐεισάμενος Μ΄. ἄρ᾽ ἐει. ὙΝ, 
242. περιστάθη) παρεστάθη . 

ς πολὺ κάλλιστος ποταμῶν ἐπὶ γαῖαν ἵησι" 
α ᾿ ἐπ Ἔνιπῆος πωλέσκετο καλὰ ῥέεθρα. 
ᾧ δ᾽ ἄρω εἰσώμενος γαιήοχος ᾿Εννοσίγαιος 
ν προχοῆς ποτωμοῦ παρελέξατο δινήεντος" 
ὀρφύρεον δ᾽ ἄρα κῦμω περιστάβθη, οὔρεϊ ἴσον, 

240 

10. ἔει- 

10. Εἴσον. 

ὰ ,ὔ »“ Ν 

ἐν λέγεται ἀλλὰ πλείω. δηλοῖ δὲ καὶ 
,ΈΝ Ἁ Ν ΄ πο Σ αὐτὸς ποτὲ μὲν λέγων, Λαοδίκην ἐσάγου- 

“ εἰ ᾿ σώ θυγατρῶν εἶδος ἀρίστην (1. ζ΄..25.2.) 
ΕΗ “ ΕΙ ποτὲ δὲ, Ἤιτεε δὲ Πριάμοιο θυγατρῶν εἶδος 

7 ἀρίστην Κασάνδρην (1]. ν΄. 26ς.). καὶ 
Ν Ν Ε] ’ - 7 

μὴν καὶ ἀμφότεραι τοῦ Πριάμου θυγα- 
“ ΕΣ τέρες, καὶ ἐὰν ἡ μία θυγατρῶν εἶδος ἀρίσ- 

» ΕΝ “ 5» »ὦ Ν 
Τὴ. οὐκ ὥρω τις ἄλλη, ἀλλ᾽ ὅμως καὶ 

-" [] Ἀ 

ἐπὶ τῶν δύο τοῦτό φησι. Δύναται δὲ 
ψνυ νὰ ὙΠ Ὡ Ν Ν - ,ὔ 55} 

καὶ τὸ, αἰαν, μὴ τὴν γὴν λέγειν ἀλλ 
, ΄ 7 Ν Δ, ὟΝ Ν » νομαὶ κρήνης. φέρει δὲ τὸ ἐπὸς καὶ ἘΕὔ- 

- ἊΨ . 

οξος ἄνευ τοῦ ν, ᾿Αξίου, οὗ κάλλιστον 

ὕδωρ ἐπικίδναται Αἴα. πολλῶν γὰρ πο- 
“ Ε 

ταμῶν ἐμβαλλόντων εἰς τὸν Λξιον θολε- 
- ᾿ ᾿ 

ρῶν, Αἴα ἢ κρήνη διαυγέστατον ἀνίησιν 
ΓΝ εἰ Ἀ 7. 3 Αἷὶ -“ 
ὕδωρ. ὥστε τὸ κάλλιον οὐκ ἐπὶ τοῦ πο- 
ταμίου ὕδατος ἀλλ᾽ ἐπὶ τοῦ κρηναίου φη- 

, Μ Ν Ν᾿ ἃ - ͵7 - σίν. "Ἔστι δὲ καὶ ἐκ τοῦ προσώπου λῦ- 
Ἀ Ν Ν Ὁ» ΄ ε Ἁ 

σαι. τὸ γᾶρ περὶ τοῦ ᾿Ενιπέως ἡ Τυρὼ 

λέγει ἐρασθεῖσα αὐτοῦ. Ὁ. 241. Ἔν 
-“ - ᾽ ΄ ε -" Ἁ 

προχοῇς ποταμοῦ} ᾿Επαφροδίτως ὁμοῦ καὶ 
“Μ“ -» “μ ΎὝ φιλονείκως ἐν αὐτῷ μέσῳ τῷ ποταμῷ, οὗ 

δὴ ἡ Τυρὼ ἤρα, τοῦ Ποσειδῶνος κοινωνῆ- 
-“ -“ » -“ Χ 

θελῆσαι, ὥσπερ ἐπεγγελῶντα “. 
Προχοῇσι δὲ, τοῖς εἰς θάλασσαν τῶν πο- 

242. Περι- 

στάθη οὔρει ἶσον] Κύκλωθεν ἐστάθη 

σαι 

ταμῶν στόμασιν. Ψ]ρ. 

Ι͂Ὼ πος οἱ 56. 500]. ποπηθὰ Πανὶ σομβίδηϊου ἴα βου δῖαν "Αξιοςγ, ὕοπ ᾿Αξιός. 

᾿ΝΙΊπηἴγα μι τ βρὶ οἷς ας ΒΟ ο τιβῖοβ. ἀἰϊαν ΠΙΔΩΙΣ Ιοσιιηι, β΄. 8ὅ5ο., ἃἃ αιοπ 880 
ἼΟ]ο Ἰιοάϊο ἀοβεϊταίιιν τος ποβύγινν οομ οτομάπτι οβί. Ὑ]ά, ἤονγη. ΒΟΤΊΜ. 
Ὁ Βαυμποβίιβ, ργθοπηΐο αἱ αἷΐ Μ8., ΤΟΡοβυῖ τῷ Ποσειδῶν, κα. θελῇῆσαν ; αὐοᾶ απο γνὰ- 
χ ποῖ νἱᾶοο. ϑθηςι5 οἱ [Ἀ]]ΟΥ τυ ὶζ Ἔ παφρόδιτον-εκαὶ φιλόνεικες-ττφὸν Ποσειδῶνα--: 
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Ἂ Ν »“, 

κυρτωθέν' κρύψνεν τε θεὸν, βγητήν τε γυνων ον" 
“ Ν 7 δ ἃ ὦ " 

λῦσε δὲ σωρθενίην ζώνην, κατὼ δ᾽ ὕπνον εχευεν. 
4. (ὅ; ᾽ πιὰ Ἂς ΄ 3, 

αὐυτῶρ ἐπεὶ ρ ἐτέλεσσε θεὸς φιλοτήσιω εργῶώ, 

ἐν τ᾽ ὥρω οἱ φὺ χειρὶ, ἔπος τ᾽ ἔφατ᾽, ἔκ τ᾽ ὀνόμιωζε" 
24: 

. ΠῚ ͵7 » ἢ “τ 

Χαιρε, γύνωι, φιλοτήτι" σπεριπλομένου δ᾽ ἐνιαυτοῦ 
΄ Ε] Ἂς » ΕΣ ) ᾽ Ζ 5 τέζεις ἀγλαὼ τέκνω" ἐπεὶ οὐκ ἀποφώλιοι εὐναὶ 

5 7 ᾿- Ν ὃς Κ᾽ 9 Ρ, ν 

ἀθανάτων: σὺ δὲ τοὺς κομέειν, ἀτιτωλλέμενωί τε. 
“» ᾿"» 3 ᾿Ν δῶ δ ἂ 5 ΄ Ἔ 
γυν «ὦ ερχευ πρὸς θωμῶώ, Καὶ ἰσχεο, μηδ ονομήνης δ. 

ωὐτὼρ ἐγώ τοί εἰμι Ποσειδάων ἐνοσίχθων. 

Ἃςς εἰπὼν, ὑπὸ πόντον ἐδύσιωτο κυμιωίνοντω. 

ἡ δ᾽ ὑποκυσσωμένη Πελίην τέκε καὶ ΝΝηληα᾽ 
τῶ κρατερῶὼ θεράποντε Διὸς μεγάλοιο γενέσθην 
ὠμφοτέρω' Πελίης μὲν ἐν εὐρυχόρω Ἰαολκῷ 25, 
γοΐεξ πολύῤῥηνος" ὁ δ᾽ ἀρ᾽ ἐν Πύλῳ ἡμαθόεντι. 
τοὺς δ᾽ ἑτέρους Κρηθηὶ τέκεν βασίλειω γυνωικῶν, 

Αἰσονά, τ᾽, ἠδὲ Φέρητ᾽, ᾿Αμυθάονά θ᾽ ἱππιοχάρμην. 

Τὴν δὲ μετ᾽, ᾿Αντιόπην ἴδον, ᾿Ασωποιϊο θύγατρα, 
Ν ἜΝ ᾿ Χ Ε "2 2 ἣν 3. ὍΑν 5: 

ἡ δή καὶ Διὸς εὐχετ ἐν ὡὙγὙκοίνησιν ἰωαυσῶι 6. 

καί ῥ᾽ ἔτεκεν δύο παϊό᾽, ᾿Αμφίονά τε, Ζηθόν τε, 

243. κρύψεν τε] κρύψεν δὲ Ν. 
4406. ἔοι. βέπος. 

244. τπιηοῖη15 ποῖ ὙΥ. 
252. βειπών. 255. εὐρυχόρῳ] εὐρυχώρω δΘΧχ Θῃηθηα. ἰο οὗ 264 

245. βέργα 

Τθοιηά6 ἰαολκῶ 118 Βογιρύιπ, τ ο Δ ὦ 511, ποβοῖδβ, 564 ΒΕ ργβουρῦ. ἰαολ 
κὸς Η. ΡΟΙΒ. ἸἸαωλκῷ ὙΥ. 

σφαιροειδῶς, ὃν τρόπον Σκάμανδρος ἔσω- 
ζε τοὺς Τρῶας Κρύπτων ἐν δίνῃσι βαθείῃ- 
σι μεγάλῃσιν (1]. φ΄. 230.), οὐ πνίγων 
ἀλλ᾽ ἀέρα παρέχων αὐτοῖς. ΒΟ. 2.4.4 
Λῦσέ δέ] Ζηνόδοτος ἀγνοεῖ τὸν στίχον. 
Ηδ1]. 248. Τέξεις] Οὕτως ᾿Αρίσταρχος. 
Ζηνόδοτος δὲ κακῶς, τέξει γ, Τινὲς δὲ, 

ἀνεμώλιοι εὐναὶ, γράφουσιν, οὐκ εὖ. Η4Υ]. 
᾿Αποφώλιοι] Καὶ ἀπόκρυφοι, ἀπαίδευτοι 

(ἄπαιδες 6. Μαϊ. νἱ 4. 5680]. να}]ς.), 
μάταιωι. ἀλλὰ δηλαδὴ ἀγλαὰ γεννῶσι. 
γίνεται δὲ ἐκ μεταφορᾶς τῶν ὠῶν ἅτινα 
ἀποῤῥίπτονται ὡς οὔρια. Β. ᾿Αδόκιμοι, 
ἄγονοι, ἄπαιδες, ἄκαρποι. νυ]. 240. 
Σὺ δὲ τούς] ᾿Αττικόν. τὰ ῥηθέντα δηλα- 

250. 465. 270. ἴδον, 

δὴ τέκνα γένους ἄῤῥενος ἐσόμενα. Β 

253. Πελίην τέκε] Σημείωσαι ὅτι τ 
τεκεῖν ἐπὶ μητρὸς τὸ δὲ γεννῆσαι ἐπ 
πατρός. Πελίαν ἀρσενικῶς. ΒΚ. 254 
Θεράποντε Διός] Βασιλεῖς. καὶ γὰρ ὁ 

πολεμικοὶ θεράποντες "Αρήος. Ὑὰς 

257. Τοὺς δ᾽ ἑτέρους] Καλῶς τοὺς ἑτέ 

βόυς. δύο γὰρ ἦσαν γένη παΐδων, τὸ μὲ 

ἐκ ἸΠοσειδῶνος, τὸ δὲ ἐκ Κρηθέως. Ω 

258. Ἱππιοχάρμην] Ἤτοι χαίροντα ἵπ 
ποις, ἢ ἐφ᾽ ἵππων μαχόμενον. ΨΪα 
261. ᾿Αμφίονά τε Ζηθόν τε] Ὅτι οἱ πε; 
ρὶ ̓ Αμφίονα ἐτείχισαν τὰς Θήβας διὰ τ 
δεδοικέναι τοὺς Φλεγύας. μετὰ δὲ τελεν 

τὴν αὐτῶν κατασκαφείσης τῆς πόλεω 

ἣ 

γ ΟΥδάο Ζοηοάοίῃπι νου  ἷδ56 σέξεα. ῬΟΆΈΞΒ. 
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οἱ πρῶτοι Θήβης ἕδος ἔκτισαν ἑπταπύλοιο, 

πύργωσάν τ᾽" ἐπεὶ οὐ μὲν ἀπύργωτόν γ᾽ ἐδύναντο 
γαωιέμεν εὐρύχορον Θήβην, κρωτερώ περ ἐόντε. 

Τὴν δὲ μετ᾽, ᾿Αλκμήνην ἴδον, ᾿Αμφιτρύωνος ἄκοιτιν, 2ός 
ἥ ἡ Ἡρωκλήα βθρωσυμέμινονα, θυμολέοντα, 
γείνατ᾽, ἐν ἀγκοίνησι Διὸς μεγάλοιο μιγεϊσια" 
καὶ Μεγάρην, Κρείοντος ὑπερθύμοιο θύγατρα, 
τὴν ἔχεν ᾿Αμφιτρύωνος υἱὸς, μένος αἰὲν ἀτειρής. 

΄ 5 ᾽ ΖΝ. 3 Ἄ, το 7 
Μητέρω τ᾽ Οἰδιπόδαο ἴδον, κωλὴν ᾿Επικάστην, 

263. οὐ μὲν] οὔ μὲν (810) Η. 

ὑπὸ Εὐρυμάχου τοῦ Φλεγυῶν βασιλέως, 
Κάδμος ὕστερον ἐλθὼν ἀνέκτισε τὴν Θή- 
βην. ὦ. 463. ᾿Αρίσταρχος, ἐπεὶ οὔ 
μιν. Ηγ7]. ᾿Επεὶ οὔ μιν ἀπύργωτον) 
Διὰ τοὺς Φλεγύας. μετὰ δὲ τὴν τελευ- 

τὴν αὐτῶν Εὐρύμαχος ἠρήμωσε τὰς Θή- 
βας, ὡς φησι Φερεκύδης ἐν τῇ δεκάτῃ ζ. 

ψα]ρ. 465. Τὴν δὲ μέτ᾽ ᾿Αλκμήνην] 
Τηλεβόαι στρατεύσαντες κτείνουσι τὸν 

᾿Ηλεκτρύωνος παῖδα περὶ θρεμμάτων ἀγω- 
νιζόμενον. καὶ ᾿Αμφιτρύων ἀποκτείνας 
ἀκουσίως ᾿Ηλεκτρύωνα φεύγει εἰς Θήβας. 
᾿Αλκμήνη δὲ ᾿Ηλεκτρύωνος οὐκ ἐβούλετο 
γαμηθήναι πρὶν τίσαιτο τοὺς Τηλεβόας 
ὑπὲρ τῶν αὐτῆς "ἀδελφῶν. ὑπισχνεῖται 

δὲ τοῦτο ᾿Αμφιτρύων καὶ αὐτὴν εἰς Θή- 
βὰς μεταγαγὼν πορεύεται ἐπὶ Τηλεβόας. 
ἐν ταύτῃ Ζεὺς τῇ νυκτὶ ἀφικνεῖται ἐπὶ 

τὴν ᾿Αμφιτρύωνος οἰκίαν ἔχων καρχήσιον 
ἐοικὸς (ἐοικὼς Θῃη. ϑδίιγΖ,) ᾿Αμφιτρύωνι. 
ἡ δὲ ᾿Αλκμήνη δοκοῦσα τὸν ἑαυτῆς πα- 
στὸν (ἀσπαστὸν 6. ϑίιιγΖ. ΑἩ ἐρασ- 
τήν ὃ) εἶναι πυνθάνεται περὶ τῶν Τη- 
λεβοῶν εἰ κατέκτεινεν αὐτούς. ὁ δὲ Ζεὺς 

λέγων αὐτῇ πάντα ὅσα ἐγένετο δίδωσι 
καὶ τὸ καρχήσιον φάμενος ἀριστεῖα εἰ- 

ληφέναι παρὰ τῶν στρατιωτῶν. ἡ δὲ 
ἀσμένως ἀποτίθησιν ἐπὶ ταύτῃ ([, ἔπει- 
τὰ αὐτῇ 3) συνευνασθεὶς Ζεὺς ἀπέρχεται, 
καὶ τῇ αὐτῇ παραγενόμενος νυκτὶ ᾿Αμ- 
φιτρύων μίσγεται. καὶ γεννᾷ ᾿Αλκμήνη 
ἐκ μὲν Διὸς Ἡρακλέα, ἐκ δὲ ᾿Αμφιτρύω- 
νος ᾿Ιφικλέα. ἢ ἱστορία παρὰ Φερεκύδῃ 
(ϑίαυγζ. ἤσηι. 12. Ρ. 1ο3. 544.) 
νυ]ρ. 68. Καὶ Μεγάρην Κρείοντος 
υ. θ. ἣν ἔσχεν ᾿Αμφ. υἱός] Κρέοντος τοῦ 
Θηβῶν βασιλέως. Γημαμένη Ἡρακλεῖ 
παῖδας ἴσχει Θηριόμαχον καὶ Κρεοντιά- 
δην. βαδίζοντος δὲ αὐτοῦ εἰς ἄδου ἐπὶ 
τὸν τοῦ κυνὸς ὦθλον Λύκος ὁ τῶν Θηβῶν 
βασιλεὺς πεισθεὶς Ἥρᾳ καταστρέφει " 
τοὺς Ἡρακλέους παῖδας ἵνα θύσῃ. οὐ 
γὰρ αὐτὸν ἐπανήξειν ᾧετο. παραγενόμε- 
γος δὲ Ἡρακλῆς ἀναιρεῖ αὐτὸν καὶ τοὺς 
ἐκείνου παῖδας. μανεὶς δὲ διὰ τὴν Ἥραν 
κτείνει τοὺς ἰδίους. ἔμελλε δὲ καὶ τὸν 
ἀδελφὸν ᾿Ιφικλέα εἰ μὴ ἔφθασεν ᾽Αθηνᾶ 
κωλύσασα. ἡἣ δὲ ἱστορία παρὰ ᾿Ασκλη- 
πιάδῃ. δα]. “560. Μένος αἰὲν ἀτει- 
ρής ᾿Οργῆς ἀφορήτου μεστός. Μυ]σ. 
270. ᾿Επικάστην) Παρὰ τοῖς τραγικοῖς 
Ἰοκάστην. αϊσ. Λάϊος ὁ Οἰδίποδος 

ἢ ΒΑΓΠΘΒΙαΝ. οὐ ἴῃ ΜΆ. ᾿πνθηϊδβοῦ ἰδεκάσῃ Ἰοσὶς οἵ φδαϊαὶϊ ἐννεακαιδεκάτη, ΜΙτιΠΙ. 
νά. Ρμογοον ἃ. Βίαγὶῖ ἢ. 20. Ρ. 134. οἵ Ἰδιάθια. (ρ. 137.) 6Χ ΔΡρΟΠ]ΟΙΪ πποαιθ βοῖιο- 
Ἰἰαδί (λα 1, 741.) ἀδοϊηγιτη 
ΒΌΤΥΜ. 

ῬΒογθον αἰβ Πθγαπλ ἰὼ ΑἸΩΡΗϊοΟμΐβ Εἰβίοντία οἰϊδίωπι. 

ἡ ἔσεισα αὐτῇ, δῖος ΒρΟ πα πὶ ἤατ πο πἀανίδβο (46 ὀχίγ. Οἀνββοϑ ραγίο ῥ. 24.) ροβί- 
δὰ οορμον. ΒΌΤΥΜ. 

" Κατασεέφει Ἰορο, ὁχ Πυἰδίοτί α. (Ὁρβομ δε οαΐηι δὰ ἀγδηὶ βἰδίοθαπίων πιδοΐππαϊὶ. Ητις 
γοίοῦ ἘΘγΙ ρΙαἰ8 οτος, Ἐὰν, ΥἹά. οἵ Επβί. δα ἢ. 1. ΒΑΆΝΕΞ. 
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ἣ μέγα ἔργον ἔρεξεν ἀϊδρείησι γόοιο, 

γημωμένη ς ω υἱέϊ" ὃ δ᾽ ὃ Ὁν πατέρ εἐξενωρίζας 

γήμεν' ἄφαρ δ᾽ ἀνάπυστω θεοὶ θέσων ἀνθρώποισιν. 

ἀλλ᾽ ὁ μεν ἐν Θήβη πολυηράτῳ ἄλγεω πάσχων 
Καδμείων ἡ ἤνασσε, θεῶν ὀλοὼς διὼ βουλάς" 275 
ἡ δ᾽ ἔβη εἰς ᾿Αἴδαο πυλάρτωο κρωτεροῖο, 

271. βέργον. ἀξιδρείῃσι. 

,] Χ ἡ πατὴρ παρὰ Φοίβου μαντείαν λαβὼν ὅτι 
-“ - “ψ, Ν 

τικτόμενος παῖς ἀπ᾿ αὐτοῦ ἀναιρεῖ αὐτὸν, 
- ἢ ἜἘπικάστην γήμας γεννᾷ Οἰδίποδα καὶ 

-ὋὉ ᾿, 

τοῦτον ἐκτίθησι. Σικυώνιοι δὲ (0]. Σι- 
- Ν , 

κυῶνι. οἱ δὲ) ἱπποφορβοὶ ἀναλαβόντες 
5 ΕΥ̓ΨΕΝ ες 7 Χ ,ὔ ε ἔτρεφον αὐτόν. ἡλικίας δὲ γενόμενος ὃ 

Ἵ Ψ᾿ -“ 

Οἰδίπους ἦλθεν εἰς Θήβας ἐπιζητῶν τοὺς 
Ν Ν 

γονέας. ἀποκτείνας δὲ ἀκουσίως τὸν πα- 
΄ - 7 Χ ,ὔ ΕἸ 5 Δ τέρᾳ λαμβάνει πρὸς γάμον οὐκ εἰδὼς 

Ἂς , 5 ζ΄, Ν “Ὃ 

τὴν μητέρα ἐπιλυσάμενος τὸ τῆς ΣΦφιγ- 
Υ̓ "᾽ ν ,ὕ ͵ , ͵7 

γὸς αἰνιγμῶ τὸ λέγον, τί δίπους, τί 
,ὔ ! τρίπους, τί τετράπους. καὶ λέγομεν ὅτι 

Ἃ ͵ ἀν ον τέλεον Ὁ Ν ͵ τὸ δίπους ἐστὶν ὁ ἄνθρωπος, τὸ τρίπους 
, ΄ ΄ὔ Ν Ν γέροντα βαστάζοντα βακτηρίαν, καὶ τὸ 

Ν ϑ τετράπους τὸ νήπιον τὸ συρόμενον. γίνε- 
᾿ -“ 

ται δὲ ἐκ τούτων ᾿Ἑτεοκλῆς καὶ ΠΠολυνεί- 
Ν ΄ ΕῚ ΄ ςἾμΟΙ τῳ κῆς καὶ θυγατέρες ᾿Αντιγόνη καὶ ᾿Ισμήνη. 

Ν - ἢ “ ὕστερον δὲ ἡ ̓ Ιοκάστη ἐπιγνοῦσα ὅτι τῷ 
παιδὶ παρεμίγη ἑαυτὴν ἀνήρτησεν" ὁ δὲ 

᾿ 7 5» Οἰδίπους ἐκπεσὼν ὑπὸ Κρέοντος ἦλθεν εἰς 
Ν 3 Ν . ὁ ε ὥ; Ὁ 

τὴν ᾿Αττικὴν, καὶ ᾧκησεν ἽἽππεα “ ἴζο- 

λωνὸν καλούμενον. 
“ -“ -“ 7 

ἱερῷ τῶν θεῶν, Δήμητρος καὶ ἸΠολιούχου 
, "- Ν ᾿ “ 5 ,ὔ ασα 7 

Αθηνᾶς καὶ Διὸς ἀγόμενος ὑπὸ Ἰζρέοντος 
[ 

ἌΡ δ Σἷκ 5 ““ 
και ικετεῦεν εν τῷ 

7 “ .-“ 

ἔσχεν ἀπιστεῖν Θησέα ἃ. τελευτῶν δὲ 
« ΕΣ ᾿ εἶ “ὦ ΄ Ν ὃ Οἰδίπους διὰ γῆρας παρεκάλεσε τὸν 
Θησέα μηδενὶ τῶν Θηβαίων δεῖξαι τὸν 
τάφον. 

αἰκίσασθαι. ἡ ἱστορία παρὰ ᾿Ανδροτίωνι 
(τάρτη. 64. 5160 6118 Ρ. 114.) Ψ τ]ρ, 

8 ΓΝ κ ὁ ᾿] ἝΝ, Ά Ν 
ἐθελῆσαι γὰρ αὐτὸν καὶ νεκρὸν 

“ Α]1ὰ5 ἀϊοΐαπη οὕϊδιη Ἵσπιον ν6] σὸν τῶν ἱππέων. Ψια, Ηἀγροογαίϊο, ῬΟΙ]αχ, Ῥαιβὰ- 

272. βῷ. [όν. 275. ἐξάνασσε. 

273. ΓΛφαρ] Οὐκ εὐθέως" ἐπεὶ πῶς ἔσχε 
παῖδας; ἀλλ᾽ ἐξαίφνης. Β. ᾿Ανάπυσ- 

τα] ᾿Ανὰ στόμα πᾶσι λέγεσθαι καὶ 
πυνθάνεσθαι" ἢ διάδηλα (υ]ρ.. φανερά). 
Β. Ννυ]ρ. πΠροπαροξυτόνως φησὶν ὃ ἐν 

τῇ καθόλου, περιττῆς οὔσης τῆς ἀνὰ, ἀντὶ 
τοῦ πυστὰ, ἐξάκουστα. δύναται δὲ καὶ 

τοῦ ἄπυστα ἐγκειμένου ἄλλη στέρησις 
ἐντεθῆναι μετὰ προσθέσεως τοῦ ν, ὡς ἐν 
τῷ ἀνήκουστος, ἀνήλεος (50. λώχεή ἢ 

αἱ δύο οὖν στερήσεις μίαν συγκατάθεσιν 

ἐδήλωσαν, καὶ ἔστιν ἀντὶ τοῦ ἀκουστά. 
Β. ὦ. 274. ᾿Αλλ᾽ ὃ μὲν ἐν Θήβῃ] 
᾿Αγνοεῖ τὴν τύφλωσιν καὶ τὴν φυγὴν Οὐ- 
δίποδος. καὶ ἐν ᾿Ιλιάδι (ψ', 678.) γρά- 
φει αὐτὸν ἐν Θήβη τελευτηκέναι" 

στέως υἱὸς Ταλαϊονίδαο ἄνακτος, Ὅς πότε 

Θήβασδ᾽ ἦλθε δεδουπότος Οἰδιπόδαο. Ἐ.. 
Ω. Πολυηράτῳ]) Πολλὰς ἀρὰς καὶ βλά- 

βας ὑπομεινάσῃ παρὰ θεῶν. Β. Ο, 
Ψα]ρ. οὐ γὰρ, ἐρασμίῳ' ὕπως ἂν ἢ τῷ 
ὑποκειμένῳ ἀκόλουθον. Ἅα]ρ. 5 575. 
Θεῶν ὀλοὰς διὰ βουλάς] Τὰς τῷ Οἰδίποδι 

ὀλοὰς καὶ ὀλεθρίας γινομένας. Τὸ δὲ 
ἑξῆς, πάσχων θεῶν ὀλοὰς διὰ βουλάς. Ἐ.. 

Ω. Τὸ ἑξῆς, ἄλγεα πάσχων θεῶν 

ὀλοὰς διὰ βουλὰς Καδμείων ἤνασσεν" 

Μηκι- 

οὐχὶ θεῶν ὀλοὰς διὰ βουλὰς ἤνασ- 
σεν. Ψυρ. 276. Πυλάρτω (810) ; 

Τοῦ τὰς πύλας ἰσχυρῶς ἐπαρτῶν- 

πἶδ5 (1, 30.). 5080]. Βορ)ι. (4, (]. 711. (εὔιππον, εὔπωλον) οἱ Αγριιπι. βΆΡα]8 : ἰΐ, 
ΘΊΘΌ 6115 ἐγ. Απαάγοῖ, Ρ. 115. 116. ΒΌΤΤΜ. 

4 Βάγηθ8. ροβύ Διὸς ἰη5. ἔπειτα δὲ, οἵ ΡΓῸ 
ὑπερασπιστήν: 

ὑπό. ΒΌΤΤΜ. 
ς ἩογΟ ΙΔ Π15, 

οἵ δηίβ ἀγόμενος 58 {15 οΥαΐ εἶσα ; αΐῃ 5 Ρ]1Ο 5. οἴϊδιη οϑί ἀγόμενος δ᾽ 
ἀπιστεῖν Ἰορὶῦ βοηθοῦντα. ΤοΡϊΐ σαϊοπι ἡ 

Ηΐπο Ροη 5 θη γ15. ΔΥΡΙ Γἴτπὶ 510, νοσ θυ φασὶν ἴῃ [215 50 Π01115 ἴθ 
φησὶν ᾿Ἰπϊογάτιηχ πλαΐδ 41, 5ῖνο 6 ΠΌΓΙΒ 5156 ΟΧ πηδᾶ σοΥΓΘοΟη6 ἰΐα φαἸΔοΥΐ τ, 
σοηδίδη8 οδῦ ἴῃ σοαά, ΠΑΡ] γοσα ΠΏ σΟὨΓιι5ῖ0, 

ΝΔΙ 
ΒΌΤΤΜ. 
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ἁψαμένη βρόχον αἰπὺν ἀφ᾽ ὑψηλοῖο μελάθρου, 
| ““,ν . 

ᾧ ὠχεῖ σχομένη" τῷ δ᾽ ἄλγεω 7 ᾷι εὖ 7 

κώλλισ οπίσσω 
ἢ ης ΕἸ ε " ᾽ ΄  πολλὼ μάλ᾽, ὅσσω τε μητρὸς Ἐριννύες ἐκτελέουσι. 

Καὶ Χλώριν εἶδον περικωλλέω" τήν ποτε Νηλεὺς 280 
Ἂν ', Ν Ζ 2 Δ, ΄᾿ 7 ὃλ ᾿ γῆμεν εν διὼ κῶώλλος, επ τεὶ σορε μυρίω ἐόγα, 

᾿ς 7 Ὰ, Ε Ἂψ, ᾽ 7 ὁπλοταάτην κουρήν Αμφίονος Ιασίδαο; 
«“ ἘΝ ἢ “»" -. ε 2, ὃς ποτ ἐν Ορχομενω Μινυηΐω ἐφ: ἀνώσσεν, 
3. ἣλ Ρ' 7 - ΄ Υ Φα Ν »' ἥδε Πύλου βασίλευε" τέκεν δέ οἱ οὙλώο τεκνω, 

΄ ᾿, “ 7 «ἘΝ »" ,ΝΝεστορώ τε, Χρόμειόν τε, Περικλύμενόν τ᾽ ἀγέρωχον. 285 
᾿ τοόσι δ᾽ ἐπ᾽ ἰφθίμην Πηρῶὼ τέκε, θαῦμα βροτοῖσι, 

278. Γῷ. 280. ἔξιδον. 
ΠΩ, 10. Εἶφι βάνασσεν. 284. 

τὸς καὶ συγκλείοντος. ψυϊΒ. .2)γ. 
Μελάθρου] Νῦν, δοκοῦ. νυ!ρ. 428ο. 

᾿ Καὶ Χλῶριν ἴδον π. Νηλεὺς ὃ Πο- 
᾿ σεϊδῶνος καὶ Τυροῦς παῖς ἐξελασθεὶς 
ὑπὸ Πελίου τοῦ ἀδελφοῦ τῆς ᾿Ιωλκοῦ 
ἀφίκετο εἰς Μεσήνην τῆς Πελοποννήσου. 
καὶ λαβὼν παρὰ ἐγχωρίων τὴν Πύλον 
κτίζει, καὶ γαμεῖ Χλῶριν τὴν ᾿Αμφίονος 
τοῦ ᾿Ιώάσου καὶ Φερσεφόνης τῆς Μίο 8 
θυγατέρα, βασιλεύει τε οὐ μόνον τῶν 

᾿ Πυλίων ἀλλὰ καὶ τῶν ἐν ᾽᾿Ορχομενῷ καὶ 
᾿ γίνεται εὐδαιμονῶν. ἡ ἱστορία παρὰ Φε- 
 ρεκύδῃ (ὅϑιιγΖ. ἢ. 26. Ρ. 126. Ψι]ρ. 
282. ᾿Αμφίονος Ἰασίδαο] Οὐ τοῦ Ζήθου 
ἀδελφοῦ" ἕτερος γὰρ οὗτος. Β. Ἕτερος 

᾿ οὗτος ὃ ᾿Αμφίων ᾿Λργεῖος ὃ Διός. Ψυΐρ. 
, 284. ἨἪδὲ Πύλου βασίλευε} Σύνδεσμος δ, 
ἐπὶ Νηλέως ἀκουστέον. ὁ (8. ἴῃ Με- 
αἴο}]. Δ ὅς ὃ δὴ ἥ ὃ) Ὀρχομενοῦ καὶ 
Πύλου ἐβασίλευσεν. ῷ. 28. Ν ἔστορά 

ΓΉ 5. ποι ἶἶ5. ΤΟ ΒΔ πὶ 

281. ἑξόν. βέδνα. 282. Μινυηΐῳ] μιν- 

ἠδὲ] ἡ δὲ ΥΥ. 10. βοι. 

τε Χρόμιόν τε] Πῶς οὖν ἐν Ἰλιάδι (λ΄. 
693.), ιβ΄ γὰρ Νηλῆος ἀμύμονος ὕες 

(5816) ἦμεν ; ἐξ ἄλλων καὶ ἄλλων (ϑ8ογ. 
ἄλλοι), ἐκ Χλωρίδος δὲ τρεῖς. ἢ νῦν κατ᾽ 

ἐξοχὴν τῶν τριῶν ἐμνήσθη Χρομίου μὲν 
ὡς πρεσβυτάτου, Περικλυμένου δὲ ὡς ἀν- 

δρειοτάτου, Νέστορος δὲ ὡς συνετωτάτου. 
νυ]ρ. Δηλονότι οἱ δώδεκα παῖδες Νη- 
λέως ἐκ διαφόρων ἦσαν. ὡς ἐξοχωτέρων 
τούτων μέμνηται, τοῦ μὲν Χρομίου ὡς 
πρεσβυτέρου, τοῦ δὲ Περικλυμένου ὡς γεν- 
νοιοτέρου, τοῦ δὲ Νέστορος ὡς συνετοῦ. 
διὸ τὸ ἀγλαά προσέθηκεν. ὦ. Περι- 
κλύμενόν τ᾽ ἀγέρωχον) Ἡσίοδος ἱ τὸν Πε- 
ρικλύμενον διηγεῖται δῶρον εἰληφέναι πα- 
ρὰ Ποσειδῶνος ὥστε ἀμείβειν ἑαυτὸν εἰς 

οἵου ζώου ἢ δένδρου ἐθέλοι εἰκόνα. ᾿Αγέ- 
ρωχον οὖν ἀναγνωστέον Κὶ νῦν τὸν ἄγαν 
ῥᾳδίως μεταφερόμενον καὶ μεταχεόμενον 
εἰς ὃ ἄν βούλοιτο. Ὁ. ἌΡ. 286. Τοῖ- 

ΡΟυβρίοοσο ποηάμπι μοί, αποα ἴῃ αἰβυ ΠΑ ὴβ. ἔογωνῖβ αἱ ᾿ϑρυα Ηομηου ἴον Χλῶρις, ἴῃ ἔν!Βν 1 0]5 (νυ. πιοχΧ) Χλωρΐδος, Βοτ  δίταγ. ΟΕ, Ηδνῃ. 
δ ΔΡΟ]]Οά. 3, 5, 
δα: 
οἷς, ΒΌΤΤΜ. 

᾿ 
ἀπ δἀορίανὶ ο]ῆ5. ΒΌΤΥΜ. 

᾿ Ῥταρηγθη ιν ἔρβιι ( Ἀἰδ]ορὶ ὁ 
Ἰ, ριτατ. ΟἿ, ονα, κα Αρο]οά. 

Κ ϑοΥ, ἀκουστέον. 
ΒΟΌΤΊΜ. 

᾿ Ἑρτορία ἀογίναιο οχ ἄγαν, ἑέα, οἱ χίω. 

»9,.0. 

6. αυΐ ἐδηλθ τηαΐο Χλωρὶς οἰϊαῦ οχ ΑΡΟ]]οά. 1, 9. 
504 Ἀρια Ῥαυβα ἰλ} 2, 21. εϑ σύ. Χο, 

9. δ] ὁδί Χλωρί- 
29. ναυϊαΐ βου ρίηγα ἰηΐοΓ Χλῶρις οἱ Χλω- 

8 ογῃ. δὰ Αρο]]οά. 1,9, 9. νοι, ορίπου, οπιθηᾶαϊς Μινύου. ΒΌΤΤΜ. 
ΝΊἾττπὶ ἈΠ}, αὖ ἀρραγοῖ οχ Εαδίδτμῖο δὰ ἢ. 1. ῥ. 436, 40. βου ῖθοθαμε ἡ δὲ, αυοὰ 

5080]. ΑΡΟΊ]Οη. τ, τ56. ροβυῖς ΕΌμΗΚ. ἰὼ Ερ. Οτῖς. 
ΒΌΤΥΤΜ. 

Ιὰ Ψυρ. 5οΠο] τ ὁδὲ βοραγαϊι πὶ ̓Αγίφωχον νῦν πὸνετ- βούλοιτο. 

ΒΌΤΤΥΜ, 
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Ν ᾿ ΄ ὔ Ὁ δὲ Ν 

τήν πῶντες μνώοντο περικτίτωι" οὐδὲ τι ΝΝήλευς 
γνῶ 9. 8. ὰ ΣΝ ἥν Ζ ᾽ “Ζ 

τω ἐδίδου, ος μή εἐλικῶς βόας ευρυμετώπους 

288. βέλικας. 
,: 

σι δὲ ἐπὶ ἰφθίμην Πηρώ ] Νηλεὺς ὁ 
ΩΣ 5, ΄ὔ ᾿ "“ 

Ποσειδῶνος ἔχων θυγατέρα Τ]ηρὼ τοὔνομιτι 
- Ἀ 

κάλλει εὐπρεπεστάτην οὐδενὶ ταύτην ἐξ- 
Ν ᾿ εδίδου πρὸς γάμον, εἰ μὴ πρότερον ἐκ Φυ- 

- -Ὁ Ζ 

λάκης τὰς τῆς μητρὸς Τυροῦς ἐλάσειέ τις 
- Ν 

βοῦς παρ᾽ ᾿Ιφίκλου. πάντων δὲ ἀπορου- 
,ὔ ͵ 

μένων Βίας ὁ Ταλαοῦ μόνος ὑπέσχετο 
- εἶ 

δράσειν τοῦτο, καὶ πείθει τὸν ἀδελφὸν 
τ Ν ,ὔἷ Μελάμποδα ῥέξαι τὸ ἔργον. ὁ δὲ, καί- 

! 

περ εἰδὼς ἅτε δὴ μάντις ὅτι ἁλώσεται 
7 -“ 

ἐνιαυτὸν, Ὄθρυν 5 ἀφικνεῖται 
-“ -“ Ἅ 

ἐπὶ τὰς βοῦς. οἱ φύλακες ἐνταῦθα καὶ οἱ 
Χ 

βουκόλοι κλέπτοντα αὐτὸν λαμβάνουσι 
- ἊΝ Ν 

καὶ παραδιδόασιν ᾿Ιφίκλῳ. καὶ δεθεὶς 
. Ψ Ὁ“ 

ἐφυλάσσετο παρεζευγμένων αὐτῷ θερα- 
7 ᾿, 

πόντων δύο ἀνδρὸς καὶ γυναικὸς. καὶ ὁ 
Ὁ «ες 

μὲν ἀνὴρ αὐτὸν ἐπιεικῶς ἐθεράπευεν, ἢ 
Ἄς ἢ Ν 

δὲ γυνὴ φαυλότερον. ἐπεὶ δὲ ὁ ἐνιαυτὸς 
-Ὁ ΄ 

ὀλίγον πρὸς τὸ τελειωθῆναι περίήει Με- 
- ἊΨ τ ἢ 

λάμπους ἀκούει ὕπερθέν τινων σκωλήκων 
! Ν 

διαλεγομένων ὅτι καταβεβρώκοιεν τὴν δο- 
κύόν. καὶ τοῦτο ἀκούσας καλεῖ τοὺς διο- 

,ὔ ΝΥ ͵ ΕἸ Ὶ Ἅ ,ὔ - 

κόνους καὶ κελεύει αὐτὸν ἐκῴέρειν, τῆς 
7, ΄ Ρ Ν ᾿Υ "ω κλίνης λαμβανομένους Ῥ τὴν μὲν γυναῖκα 
Ν - Ν ΠῚ ἫΝ ὃ Ν “ὦ 

πρὸς ποδῶν τὸν ὃὲ ἄνδρα πρὸς κεφαλῆς. 
ἴ 

οἱ δὲ αὐτὸν ἀναλαβόντες ἐκφέρουσιν. ἐν 

9 Ν 

εἰς τὴν 

τοσούτῳ δὲ καὶ ἡ δοκὸς κατακλᾶται καὶ 
ἐπιπίπτει τῇ γυναικὶ καὶ κτείνει αὐτήν. ὁ 
δὲ ἀνὴρ ἐξαγγέλλει τῷ Φυλάκῳ ὁ δὲ Φύ- 
λακὸς Ἰφίκλῳ τὰ γενόμεναι. οἱ δὲ ἐλθόντες 
παρᾶ τὸν Μελάμποδα ἐρωτῶσιν αὐτὸν 
τίς ἐστιν. ὃ δὲ ἔφη μάντις εἶναι. οἱ δὲ 
αὐτῷ τὰς βοῦς ὑπισχνοῦνται δώσειν ἐὰν 
μηχανήν τινα εὕρῃ παιδων γενέσεως ᾿1φί- 

ὁ δὲ Με- κλῳ. καὶ πιστοῦντωι ταῦτα. 

λάμπους βοῦν ἱερεύσας τῷ Διὶ διαιρεῖ 

͵7 ᾿ - »᾽᾿ ΝΜ ε ς ὧν 

μοιρῶς πᾶσι τοῖς ὄρνισιν. οἱ δὲ ἔρχονται. 

πάντες πλὴν ἑνὸς αἰγυπιοῦ. ὁ δὲ Μελάμ- 
πους ἐρωτῷ πάντας τοὺς ὄρνιθας. εἴτις 

οἶδε μηχανὴν πῶς ἂν Ἰφίκλῳ γένοιντο 
παῖδες. ἀποροῦντες δὲ ἐκεῖνοι κομίζουσι 
τὸν αἰγυπιόν. οὗτος δὲ τὴν αἰτίαν ἐξ 

ἀπαιδίας (801. α. τῆς ἄπαιδος) σπορᾶς 

εὐθέως εὗρεν. διώξας (διῶξαι οἴη. 

δ6ι.Ζ.) γὰρ τὸν Φύλακον μετὰ μαχαί- 
ρᾶς τὸν Ἴφικλον ἔτι νεογνὸν ὄντα διὰ τὸ 

ἰδεῖν αὐτὸν ἄτοπόν τι ποιοῦντα, ἔπειτα 
τὸν Φύλακον μὴ καταλαμβάνοντα πῆξαι 
τὴν μάχαιραν εἴς τινα ἄχερδον καὶ περι- 
φῦναι αὐτῇ τὸν φλοιὸν, τὸν δὲ Ἴφικλον διὰ 
τὸ δέος μηκέτι παῖδας ποιῆσαι. ἐκέλευ- 
σεν οὖν ὁ αἰγυπιὸς τὴν μάχαιραν τὴν ἐν 

“Ψ,ν ἬΝ ζ ἃ ἠξ Ν 
τῷ ἀχέρδῳ κομίζειν καὶ ἀποσμήξαντα τὸν 
Χ ΄ ΝΜ  Ν -. ὦ “ Ἴ 5) ΄ 
ἰὸν διδόναι ἀπ᾿ αὐτῆς πιεῖν ἐν οἴνῳ δέκα 
ε ͵ὔ ΕῚ ὕω, ᾿ “ ͵7ὔ 

ἡμέρας ᾿Ιφίκλῳ' γεννῆσαι (5οΓ. γενή- 
σεσθαι) δὲ αὐτῷ παῖδας ἐκ τούτου. ποι- 
κα δ, κα 3) . - Ν Ν 5» 
ἥσας δὲ δ᾽ Ἰφικλος τοῦτο τὴν γονὴν ἀν- 

5.6.2 Ν τ Ὁ 7, αᾶν αῤῥώννυσι καὶ ἴσχει Ποδάρκην παῖδα. 
, -“ “ ἃ 

καὶ δίδωσι τὰς βοῦς τῷ Μελάμποδι. ἅς 

λαβὼν καὶ ἀγαγὼν εἰς Πύλον δίδωσι 
Νηλεῖ ἔδνα τῆς Πηροῦς. καὶ λαμβάνει 

αὐτὴν τῷ ἀδελφῷ Βίαντι πρὸς γάμον. 
Ν ἣν ἂν ͵ ω" Ν Ν καὶ αὐτῷ γίνονται παῖδες Περιαλκὴς καὶ 

Ἱ 
ΓΑρητος καὶ ᾿Αλφεσίβοια. ἡ δὲ ἱστορία 
παρὰ Φερεκύδῃ ἐν τῇ ἑβδόμῃ. Ψυϊρ. 
γιά; δεῖ. ἢ. 26. ρ. 124. 8η4. 6. 
οἴ, ἔυιβῦ, δα ἢ.]. (ρ. 435. 40. 544.) ; 
ἴθ ἶο βίας. 56Π0]. δά 200. 
287. ΠΕΡΙΚΤΟΝΕΣ. οἱ περιοικοῦντες. 

51. Πρ. δά. ἀηῦ. χαρά ἰδιηθη πιο-ὶ 
ΓαΤη νἹ ἀθίι" 6558 ΠΘη πῃ} 6 σ᾽ οββᾶ 
περικτίονες Ὠδίιπη. Περικτιταὶ ἴῃ 

" Οὐδίζαον νΟΓΒῸ5. ῬΓῸ Ἰαπημηαΐθ βιυηΐ, ἴπ 4] 115. 181] ναγϊδίαιη ἢἾδὶ περικσιταὶ, ̓ 
οΟχγίομθ οἵ ἕλικῶς βοῦς Ρ1Ὸ βόας. 

π" ΤηΠΊΟ ὁ ̓ Αμυθάονος : 

τηοᾶο δοῦὶ ροίεδ. ΒΌΤΊΜ. 
ὁ (οι ἰβϑῖπηα δῦ ΒΆΓΠ6811 ΟΠΠΘΗΔΑ[10 ΡΤῸ ὀφρὴν ν6] ὀφρύν. 

ΒΌΤΤΜ. 
πᾶ ΠῚ αποᾶ αἱΐ δία ΖΙ 5 1Π16]]101 ἀΘθοτ πομλθῃ πατὴρ, Ἰᾶ ὨΌΠΟ, 

Μομῃίορμι Οὔ ινγα, [,8{1- 
πἶβ Π8ΔΒΟ.] 1, ατῶροὶβ 6588 σὴν "Οθρυν ΗΠ ο510αϊ οὖ ΝΝΙσαματὶ δποίουταΐα ὑγοραῦ Ἰάσιη. 
ΒΌΤΤΜ. ; 

Ρ 510 γϑοΐο ΘΒ .ΓΖΙΙΒ: 
4 Γ,δοῖηο56 οἰ : τῷ Μελάμποδι. 

ψῸ]ΟῸ λαμβανόμενος. 
ὃς λαμβάνει τῷ ἀδελφῷ κ. τ. ε. 

ΒΔΓΠΟΒΙῈΒ; Εἷδὶ ααοά νοῖθὰ καὶ ἀγαγὼν 6χ Ἐλιδίδι 0 πη Δα πλ18. 

ΒΕ ΜΑα ἡ 

ΒΌΤΤΜ.: 

| 

ΘΘρΡΡΙονὶ 6 ΜΚ. 



1.18. ΧΙ. 

τεὸς. 206. βειπόντα. 

ΘΠ). 287. Οὐδέ τι Νηλεύς] ᾽Δρισ- 
τοφάνης οὐδ᾽ ἄρα. ἨΔ᾽]. 280. Ἔκ 
υλάκης ἐλάσειεν) Τυρὼ ἦλθε παρὰ Δηϊ- 
γέα τὸν θεῖον. ὁ δὲ κατασχὼν αὐτὴν εἰς 
ϑεσσαλίαν δίδωσι Κρηθεῖ τῷ ἀδελφῷ 
δὴ ἐκ Ποσειδῶνος ἐσχηκυῖαν Νηλέα καὶ 
Ἰελίαν. ὁ τοίνυν Νηλεὺς Ἴφικλον τὸν 
υλάκου τοῦ Δηϊονέως ἀπήτει τὰ τῆς μη- 
Ῥός. καὶ ὃς οὐκ ἀπεδίδου. Μελάμπους 

ὲ, ὁ ̓ Αμυθάονος ὑπὸ δρακόντων τὰ ὦτα 
αθαρθεὶς ὡς καὶ τῶν ἀλόχων ἐπακούειν 
ὥων, τὰς ᾿Ιφίκλου βοῦς ἀπελαύνων ὑπὲρ 

οὔ γῆμαι ΠΠηρὼ τὴν Νηλέως Βίαντα τὸν 
δελφὸν αὐτοῦ, συλληφθεὶς καὶ εἰς εἰρκ- 

ἣν ἐμβληθεὶς κατακούσας τε διαλεγο- 
ἔγνων σκωλήκων, ὀλίγον ἔτι ἀπέχεσθαι 

ἧς δοκοῦ, ἐκέλευσεν ἐκκομισθῆναι. τοῦ 
οἰκήματος κατενεχθέντος μαθὼν ὁ Ἴ- 

ἵκλος ὑπισχνεῖται τῷ Μελάμποδι τὰς 
οὕς εἴγε τῆς ἀτεκνίας αὐτὸν διὰ τῆς 
ἔχνης παύσειε. ὁ δὲ Μελάμπους παρ᾽ 
ἐγυπιοῦ μαθὼν τὴν αἰτίαν, καὶ ἀναζη- 
ἥσας ἐκείνην τὴν μάχαιραν ἀχέρδου 
λοιῷ κεκαλυμμένην, ἣν ἐπήνεγκε Φύλα- 
ς τῷ ᾿Ιφίκλω ἐπὶ τῶν ἀγρῶν ἐκτέμνον- 
τὰ τετράποδα, θύσας τε θεοῖς τοῖς 

Ἰνίουσιν ὑπὲρ τῆς τῶν τετραπόδων εὐ- 
χίας, τὸν Ἴφικλον ἀπεφήνατο πατέρα 

ΟΔΥΣΣΕΙΑΣ Λ. 4280----296. 

201. μοῖρα πέδησε] μοῖρ ἐπέδησεν Ἡ. ὝΥ. μοῖρ ἐπέδησε Μ΄. 

425 

ἐκ Φυλάκης ἐλάσειε βίης ᾿Ιφικληείης 
ἀργωλέως" τὰς δ᾽ οἷος ὑπέσχετο μάντις ἀμύμων 
ἐξελάαν" χαλεπὴ δὲ θεοῦ κατὰ μοῖρω πέδησε, 
δεσμοί τ᾽ ἀργωλέοι, καὶ βουκόλοι ἀγροιῶται. 
ἀλλ᾽ ὅτε δὴ μῆνές τε καὶ ἡμέρωι ἐξετελεῦντο, 
ἂψ περιτέλλομένου ἔτεος, καὶ ἐπήλυθον ὥραι, 
αὶ τότε δή μιν ἔλυσε βίη ᾿Ιφικληείη, 

Ἴέσφατα πάντ᾽ εἰπόντω Διὸς δ᾽ ἐτελείετο βουλή. 

᾿ 200 

ΞΘ 

294. ῥέ- 

Πρωτεσιλάου καὶ Ποδάρκους. νυὶρ. Με- 
τὰ θάνατον Σαλμωνέως Τυρὼ κομιζομέ- 
νὴ παρὰ Δηΐον, τῷ θείῳ κουρεύεται, τ ὑπὸ 
Ποσειδῶνος. ὁ δὲ Κρηθεῖ τῷ ἀδελφῷ δί- 
δωσιν αὐτήν. αὐξηθεὶς δὲ Νηλεὺς ἀπήτει 
Ἴφικλον τὸν Δηϊοτέως" τὰ τῆς μητρός. 
τοῦ δὲ μὴ ἀπονέμοντος ὑπέσχετο τὸν γά- 
μὸν θυγατρὸς τῷ δυναμένῳ ἀπαιτῆσαι. 
μετὰ Μελάμποδος δὲ (5οΓ. Μελάμπους 
δὲ ἀ6]οῖο μετὰ) ὁ ᾿Αμυθώονος πειρώμε- 
γος ἀπελάσαι τὰς βοῦς ἠγρεύθη. καὶ 
περὶ παιδοποιίας μαντευσάμενος Ἰφίκλῳ 
δέχεται τὰς βοῦς. ὁ γὰρ Ζεὺς εἶπε τῷ 
μάντει ὅτ, κρατηθῆναι μέλλει ὑπὸ. τοῦ 
Ἰφίκλου. ὦ, Οἵ, Ἐπιβίατῃ. Ρ. 42ς, 
31. 866. Ἴφικλος υἱὸς ὧν “τοῦ Ἥρα- 

κλέως (510) βοῦς ἔβοσκεν ἰσχυρὸς τυγχά- 
νων τὴν ῥώμην τοῦ σώματος. ὃ γοῦν Νη- 
λεὺς θυγατέρα ἔχων ὡραίαν τὴν καλου- 
μένην Πηρὼ ἔλεγε δοῦναι ταύτην τῷ κατ- 
ἰισχύσαντι ἐξελάσαι τὰς βοῦς τῆς 
ἰσχύος τοῦ ᾿Ιφικλέους. ,. 200. ᾽Αρ- 
γαλέας) Χαλεπὰς, δυσκόλους. ἀπὸ τοῦ 
περιέχοντος δὲ ἔξωθεν πράγματος αὐτὸ 
τὸ περιεχόμενον ἐπωνόμασεν. ἀργαλέαι 
γὰρ οὐκ αὐταὶ αἱ βόες, ἀλλ᾽ αἱ περὶ αὐ- 
τὰς πραγματεῖαι καὶ σπουδαί. Β. νυϊρ. 
206. Διὸς δ᾽ ἐτέλεσσεν ἐφετμήν] Γρά- 

ΤΆΑΡ. Ἐπδβίαι, κορεύεται, τηδηϊοβίο τοῦ διακορεύεσθαι ΒΘ 8 0 ἴῃ Ἰοχίοοη οἰϊδπι 
ΔΏΒΓ]ϊῦ νου θυ ΗΙ. ΒΙορμδμιβ ; ΒΟΒ ΠΟΙ ον πο ἰΐθιη : ΟΡ σΟὨΓΓΑγΙΔ πη, Ραΐο, βιρηϊ- 
Δ ΠΟ Π οὶ αυι80 ΟὈϊίποὶ ἀρὰ Ἐπτῖρ. ΑἸο. 314. ΒΌΤΤΥΜ.. 
Τὴ ποίὰ Πιυιοϊιαίϊοπο [ουπηδῦαι δηΐων, νος οἵ Δηϊονεύς, ἔως, ἀραϊ ᾳιοὰ οἵ 5βοτὶρίωυγα 

ΜοάΐοΙ. δῖ πιθρῃηάοβα ργοχίπιο ἀθοββοῖ: ἰδὲ δαΐπὶ ρᾶθ]ο ηΐο δηΐων οἵ εἰς δήϊον εἰς. 
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490 ΟΔΥΣΣΕΙΑΣ Δ. 297-202. 18. ΧΙ 

ΚΚαὶ Λήδην εἶδον, τὴν Τυνδαρέου παράκοιτιν, 
ω «ν 

ἢ ἡ ὑπὸ Τυνδωρέῳ κρωτερόφρον᾽ ἐγείνατο παῖδε, 

Κάστορά 6 ἱππόδαμον, καὶ πὺξ ἀγαθὸν Πολυδεύκεω" 

τοὺς ἄμφω ζωοὺς κατέχει φυσίζοος οἷο" ἅος 

οἱ καὶ νέρθεν γῆς τιμὴν πρὸς Ζηνὸς ἔχοντες 

ἄλλοτε μὲν ζώουσ᾽ ἑτερήμεροι, ἄλλοτε δ᾽ αὖτε 

207. ἔξιδον. 

κατέχει φυσίζωος Ἡ. 

φεται, Διὸς δ᾽ ἐτελείετο βουλή. Ὁ. 207. 
Καὶ Λήδην εἶδον τὴν Τυνδάρεως ἱ παρά- 
κουτιν} Ζεὺς Λήδας ἐρωσθεὶς τῆς Θεστίου 
παιδὸς εἰς κύκνον ἑαυτὸν μετέβαλε καὶ 

διωπτὰς ἐμίγη αὐτῇ. μετὰ χρόνον δὲ 
ἐκείνη τεκοῦσα ὠὸν ἀποτίθεται εἰς λάρ- 
νακῶ ὅθεν συνέβη τοὺς Διοσκούρους καὶ 
τὴν Ἑλένην γενέσθαι, γόνῳ (. γόνον) 
μὲν Διὸς ἐπίκλησιν δὲ Τυνδάρεω. ΟΩ. εἱ 
Ψυ]ρ. φαὶ δα αἱ: ἡ δὲ ἱστορία παρὰ 
τοῖς νεωτέροις. 208. Ἥ ῥ᾽. ὑπὸ Τυνδά- 
ρέω Ὁ] Παροξυτόνως τὸ Τυνδάρεω, ἀκὸ- 
λούθως τὸ (80Υ. τῷ), Οὐχ ὡς Τυνδάρεω 
κούρη κακὰ μήσατο ({΄. 109.) Ω. 
(Η,411.) Σημείωσαι" οὐ Τυνδαρέου 
ὀφείλει γράφειν, ἀλλ᾽ ἢ Τυνδάρεω. ΟΟά. 
ψιηα. 132. Μετὰ δὲ τὸ γαμνηθῆναι 
τῷ Τυνδάρεῳ, τέτοκε τοὺς Διοσκούρους, 
ἐκ μὲν Διὸς Πολυδεύκην ἐκ δὲ Τυνδάρεω 
Κάστορα. ὦ. (Η1]1.)͵ 200. Τούτων 
ὁ μὲν Πολυδεύκης ἀπὸ τοῦ θείου σπέρ- 
μῶτος ἱστορεῖται γενέσθαι ὁ δὲ Κάστωρ 

208. τυνδαρέω ΘΧ ΘμηΘ Πα, Η. 
γατο] κρατερόφρονι γείνωτο Ν'΄. κρατερόφρονε γείνατο ὟΝ. 

201. πρὸς] παρὰ Η.Ὸ Υ. 

10. κρωτερόφρον᾽ ἐγεί 
30ο. κατέχει φυσίζοος 

ἀπὸ Τυνδάρεω. υϊρ. 401. Τιμὴ 
πρὸς Ζηνὸς ἔχοντες) ᾿Αναιρεθέντος Κάδσ 
τορος ὑπὸ Μελεάγρου ἢ Πολυνείκους 

Πολυδεύκης ἄφθαρτος ὧν διὼ τὸ ἐκ Διὸ 
γεγονένωι, παρεκώλεσε τὸν πωτέρα ὕπῶ 
ἐπιτρέψη αὐτῷ νείμασθωι πρὸς τὸν ἀδεὰλ 
φὸὺν τὴν ἀφθαρσίαν ὥστε παρ᾿ ἡμέρα 
ἀμφοτέρους ὁτὲ μὲν ἐν ᾿Ολύμπῳ διατρί 
βειν, ὁτὲ δὲ ἐν ᾿ΑἸδωνέως. ὦ. Ψ] 
Παρὰ Ζηνός] Γρ. πρός. Ἠδ1]. 402 
Ἑτερήμεροι] Ἑτέραν παρ᾽ ἑτέραν ἡμέρα 
οἱ δύο ἅμα (188. ἢ: οἵ, Ψυ]ρ.) μία 
παρὰ μίαν ἡμέραν ζῶσι. Τοῦτο δέ φη 
σιν ἐπεὶ αὐτοί εἰσιν οἱ Δίδυμοι καὶ γινό 
μένοι ὑπὸ γὴν δοκοῦσι τεθνᾶναι, ἀνατέλ 
λοντες δὲ (186 ἷο ̓τουτιη1 1Ώ8. ὑπ 
γῆ») δοκοῦσι ζῆν. ἢ ἡμέραν δὲ ἐκάλεσ' 
καὶ νύκτα. ἀεὶ χὰ ἐν᾿ φωτί εἰσι τι 

θεῖα. τοῦτο δὲ πάσχειν τοὺς θεοὺς ἠτή 
σαντὸ διὰ τὴν πρὸς ἀλλήλους ἄκραν φι 
λίαν. ἡ δὲ αἴτησις πρώτως ἐκ τοῦ Πὸ 
λυδεύκους προήχθη ἀφθάρτου τυγχάνο ; 

ἐ δῖος Ψα]ρ. οα. δηῦ. Νίδηι ἴῃ γθοθπίξ. οουγθοίμμι Τυνδωρέου (ν] ἃ. ποῦ. 54.}» οοάοχ 
δαϊΐοτη Ἰοιαπηα παρεΐ 6 σοῦθυ 301. ΒΌΤΤΥΜ. κ 

ἃ Βῖο ΡοΥ ὡς, οὔ 51η8.,, οἵ ῬΓΟΡΔΓΟΧΥΙΌΏΘ, πΐσς ἴῃ Ἰϑηγπηδΐθ, δῇ τῸΧ δΐ5 ὁχ οι 
γογἷ85, ἴῃ ἀανο ΡΑΥΪΓΟΓ αἴαιιθ ἴῃ ρΘηϊνο βου ρύπιη ΒΟ. ΠΟΘΙ; οατὴ ἴῃ Ἠοτηθεΐ οχ 
ΘΙ Ρ 118 νυ] ραῦῖβ ἢ οὗ ἴῃ Ιοο0 8]]δΐο ὠ. 199. ργοβίθί Τυνδαρέου, ἀυδιοόν, ΝΙΒΙΟμ πα 
δαΐοια Δαἀαϊίπ), αὖ ν᾽ 465, παροξυτόνως. Ἐδάθηηαιθ οὐμηΐα τοίερῦ Ῥουβοπυβ οχ ΗδΣ 
δἀάϊταμο, “ βϑὰ νο]υξ ξογίαββο προπαροξυσόνως :" φιοά τηΘη απ 586 ΠΟῚ 1 αΙ8 
ἴῃ Π5 56 }801118. [ἢ τοχίτι οσοᾶ. ῬΑ]. οδ σὴν Τυνδαρέου οἱ ὑπὸ Τυνδαρέω (πᾶτα,, ἀΔΕ Υ] 561) 
ῬΕΙ͂ 1] Ὁμη ΕἸ α) : οἵ βίο ἴῃ Τοχίτι ΟΠ Π65 ααογαπα βογιρίαγα Ἰπποίυ σοαΐο68, οἴλαΥ 
116 γ1πη40}». οὐ] 5. βοβοϊατα ἷο ΡΟβαϊ, οὐ 1ρ86 Ηδυ]οϊδηῃβ ἴῃ αὰ0 ἀαὔϊνιβ Βο 115 ΡῈ 
ΘΠ] ΟΠ ἀδ Ομ ΘΠ ΒΟΥΙρία8. οϑύ ργοραγοχυίοηθ. ὠυοᾶ ϑδαΐθῃι αἷΐ ῬΟΥΒΟμΙ5 φιρύρφιμε 
ΒοΠΟ]αδίθη Η 81}. ΒΟΥ Ρ51586 Τυνδάρεω, 1 οο βρθοίαί, αυοά 411ἃ ΟὈΒουναῖο ααδτη 8607 
5ιτὰ ΡτΌχίτηθ Θχθοιηι5 (Μετὰ δὲ), σας 1α οοά. Ο.. ̓ ΐα, βῖπο ἀπθῖο ἴῃ οοἄ, Η 81]. ἀὰϑ 
αυ6, μαϊο 46 ΠουαΪηΪ5 ΓΟΥμλἃ ΟὈΒΟΥΥ ΔΌΟΙΙ βίαια ἀθπονοῖ, ΒΌΤΤΥΜ. 



118, ΧΙ. 

302. λελόγχασ᾽] λελόχασιν Η. 
κέδειαν 6Χ Θπηθης, ο]υβά. τὴ. 

γε] τοίδε Υ, 

πὸ θεῶν. Β. Ωῷ. 4307. ᾿Εφιάλτην] 
Διὰ δὲ τοῦ π᾿ τὸ ὄνομα----ν Νάξῳ μάν 

ι θανεῖν ᾿Ιφιμεδείας παῖδας ὥς τε 

ταὶ σὲ τολμήσεις ᾿Ἐπιάλτα :----(810). 

ἴθοιι5 εδύ Ριπάατὶ γι. 4, 150. 
ὍΝ 5. οχ Ηδι]. 408. Οὺς δὴ μη- 

ους] Τί οὖν ὁ Τιτυὸς ἐπ᾽ ἐννέα κεῖτο 
ἔλεθρα (ς 77.) ; γηγενὴς ἐκεῖνος, τού- 
υς δὲ ἀντεξισάζει ἀνθρώποις. νυ ]ρ. 

᾿10. ᾿Εννέωροι} ᾿Εννεώχρονοι γὰρ γενό- 
οἱ φησιν ἦσαν καὶ ἐννεαπήχεις κατὰ 

ὃ εὖρος κατὰ δὲ τὸ μῆκος ἐννεαόργυιοι. 
ὃν οὖν ἐκ τούτου, εἴπερ ἂν εἰς μέ- 

ἡλικίας ἥκοντο (317.), ὁποῖοι ἔμελ- 
ὃν ἔσεσθαι, ὑπερέβαλον πάντως ἂν τὸν 

ὑσυὸν, ὃς ἐνγέα πλέθρων ἦν τὸ μῆκος, 

αἱ τὸν ᾿Ωρίωνα. Β. 411. ᾿Ατὰρ μῆ- 
ὃς γε (ϑἷε τϑοῖβ δά, δῃΐϊ. ΠῸΝ τε τι 
ἢ Τροθηΐϊί.) γενέσθην ἐννεόργυοι) Δαι- 

ἡνιος ἡ ἀκρίβεια. ἀνάλογον γὰρ σῶμα 
τὸ πλάτος τέταρτόν (τρίτον ΒΆΓΠ68. 

Χ Ἐαβι.) ἐστι τοῦ μήκους. Νευὶρ. Ἔ»ν- 

ἕα ὀργυιῶν. ὀργυῖα (5816) δέ ἐστιν ἡ 

ΟΔΥΣΣΕΙΑΣ ΔΛ. 303-- 316. 

5οά 
"0 ΠΟΙ δῖ ποχ δα 207. οἰζαίι5. Η. ΡΟ 3. 

427 
»" ἣ Ν ' ἢ »-ὉἊΆ τεθνᾶσιν" τιμὴν δὲ λελόγχασ᾽ ἴσω θεοῖσι. 
“" Ν ὅ.5 ΄ ᾽ ΜῈ Τὴν δὲ μετ᾽, Ιφιμέδειων, ᾿Αλωῆος πωρώκοιτιν, 

᾽) ἃ Ν 7 7 “" 
εἰσιδον, ἣ δὴ φάσκε Ποσειδάωνι μιγηνωι" 

δὸ κ4᾽ ᾿ »“Ψ" ψ ΄ καί ῥ᾽ ἔτεκεν δύο παῖδε, μινυνθβαδίω δὲ γενέσθην, 
φ ὝὙ 4 ἢ Ὡτόν τ᾽ ἀντίθεον, τηλεκλειτόν τ' Εφιάλτην᾽ 

-ΝΦ Δ ͵7 ζ΄ . 7 

δὺς δὴ μηκίστους θρέψνε ζείδωρος ἄρουρω, 
Ν » ᾿ 7 Χ 5 , καὶ πολυ κωλλίστους, μεέτω γε Κλυτὸν Ὡρίωνω" 

ε ΄ ς ᾽ ͵΄ὕ “« ἐνγέωροι γὰρ τοῖγε καὶ ἐννεωπήχεες ἥσων 
ἥν ἡ, “" ͵ Γν ΕἸ 

εὑρος, ἀτὰρ μηκός γε γενέσθην ἐννεόργυιοι. 
ΡΞ » ἢ. ᾽ ΄ ΒΓ Ψῃ 

οἱ ῥώ καὶ ἀθανάτοισιν ἀπειλήτην ἐν Ολύμπῳ 
͵΄͵ 2. ὩΝ 

φυλόπιδω στήσειν πολυάϊκος πολέμοιο" 
᾿ λό μι, ὙὝ ΄ ΄ ῥὰ. ὐ φ 0  ν Οσσαν ἐπ᾿ Οὐλύμπῳ μέμωσαν θέμεν, αὐτὰρ ἐπ᾿ Οσση 

7 ᾽ ν΄ τς, Ἴ 3 οὗ Γ] ὁ 2 - ἥλιον εἰνοσίφυλλον, Ἵν᾿ οὐρωνὸς ἀμίβατὸς εἴη 
᾿ » ΄ ἀ ᾽ ΄ ε αΐ νύ κεν ἐξετέλεσσαν, εἰ ἥβης μέτρον ἵκοντο᾽ 

308 

310 

315 

10. Εῆσα. 304. ᾿Ιφιμέδειαν ἀμφι- 
ἰφιμέδειαν ἀοίδηα!ς Ἰοοιβ ΡΙηήδγὶ ἃ 

305. ἔσξιδον. 310. τοί- 

τῶν χειρῶν ἔκτασις. Ψ α]ρ. 412. ᾽Α- 
πειλείτην (516 οἄ. δηΐ. ΠΟἢ -ἥτην)}}} 
Διεβεβαιοῦντο. δ αἱο. 414. Ὄσσαν] 
Ὄνομα ὄρους. Ὄσσα δὲ καὶ Πήλιον 
ὄρη Θετταλικὰ ἐγγίζοντα τῷ ᾿Ολύμπῳ 
ὄρει Μακεδονικῷ. εἰσὶ δὲ καὶ ἐν Πελο- 
ποννήσῳ ὁμώνυμα ὄρη καθὰ καὶ ἐν τοῖς 
τοῦ Περιηγητοῦ δεδήλωτα,ι. Β. Ὄσσαν 
ἐπ᾿ ᾿Ολύμπῳ] Ἵν᾽ ἐξ ἴσου μεγέθους πο-- 
λεμῶσι, ᾿Αθετοῦνται δὲ ὡς ἀδύνατοι. 
ἀλλὰ μέμασάν φησιν, οὐκ ἔπραττον δέ. 
Ψ Πρ. 516, Καί νύ κεν ἐξετέλεσσαν 
Εἶτα πῶς οὐ ληρῶδες διστάζειν ὅλως εἰς 
τοῦτο τὸν ποιητήν ; ἀλλ᾽ ἔοικεν ὁ ποιη- 
τὴς τὰ ἀδύνατα τοῖς ἀδυνάταις συμπλέ- 
κων ἀναιρέσει ἀναγκαία τοσοῦτον ἀναι- 
ρεῖν καὶ τὸ πρῶτον. ὥσπερ εἰ λέγει ὅτι 
ἐπετάσθησαν' πτέρυγας ἄρα εἶχον" ἀλ- 
λὰ μὴν πτέρυγας οὐκ ἔσχον" οὐκ ἄρα 
ἐπετάσθησαν. οὕτως οὖν καὶ νῦν συνελο- 
γίσατο, ἐξετέλεσαν ἂν εἰ ἤἥβησα». ἀλλ᾽ 
ὥσπερ ἀδύνατον ἡβῆσαι, τοὺς θεομάχους 
οὕτω καὶ ὅτε λέγει τὸν τοιοῦτον πόλεμον. 
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428 ΟΔΥΣΣΕΙΑΣ Δ. 417-420. 1118. ΧΙ. 

᾽ Κ» Ἂν; «ὯΝ δ 8). ΄ Χ 

ὠλλ᾽ ὀλεσεν Διὸς υἱὸς, ὃν ἠὔκομος τέκε Λητώ, 
3 7} Ν Ἄλλα. τίμα, 7 5 
ὠμῴοτερω πρὶν σῴφωιν ὑπὸ πρόταφῥδισεν ἰούλους 

ἀνθήσαι, πυκάσαι τε γένυς εὐωνθέ! λάχνη. 

Φωίδρην τε, Πρόκριν τε ἴδον, καλήν τ᾽ ᾿Αριάδνην, 

418, ἰούλους] ἰούλλας Ἡ. 

Ω. 417. ᾿Αλλ᾽ ὕλεσεν Διὸς υἱός] Οἱ 
΄ “ Ν Ν᾿ ͵ἱδῇ »). ͵ὕ 

νεώτεροι φασὶ τὴν Αρτεμιν ἐλαῴφον πέμ- 

ψαι (Νὶρ. ἐᾶσαι!) δ’ αὐτῶν, τοὺς δὲ 

τὴν (εἰς τὴν 6ηι. Βατη.) ἔλαφον ἀφέν- 
τας ἀλλήλους διαχρήσασθαι (Ω. τοὺς δὲ 
5» ,ὔ ᾽ 5 - ε Ν, 
ἐκείνην βουλομένους ἀνελεῖν ἑαυτοὺς φο- 

νεῦσαι.) Μυὶρ. Ω. 418, ᾿Ἰούλους] 

Τὰς κατὰ τῶν γενείων πρώτας τρίχας 

ἰούλους λέγει, διὰ τὸ τοὺς ἤδη ταύτας 
ἔχοντας ἄρχεσθαι ἰένα: ἐπὶ τὸ ὅλον, ὅ 
ἐστι τὸ τέλειον (΄ α]ρ.. ὅθεν τὸ τέλειον 
λέγει).  α]ρ. ῶ. 5310. Γένυς] Πλη- 
θυντικῆς αἰτιατικῆς ὡς τὸ, Ἔκ δὲ νέκυς 

57 7 ’ὔ οἴκων φορέων (ο΄. 417.). Ηα1]. 420. 
Φαίδρην τε] Θησεὺς ὁ Αἰγέως ἔχων παῖ- 
δα Ἱππόλυτον ἐξ ᾿Αμάζονος ᾿Αντιόπης 
ΕΝ ἰδ. Ν “ ,ὔ - 
ἐγήμε Φαιδραν τὴν Μίνωος θυγατέρα τοῦ 
τῶν Κρητῶν βασιλέως. εὐλαβούμενος δὲ 
μητρυιᾶς ἐπιβουλὴν πέμπει; ἐξ ᾿Αθηνῶν 
τὸν υἱὸν Ἱππόλυτον Τροιζηνίων ἄρχειν. ἦν 
γὰρ αὐτῷ διὰ τὴν Πιτθέως Αἴθραν (644. 
δηῦ. Π1816 ἔχθραν) μητρώα τις ἀρχὴ 
δεῦρο, Φαίδρα δὲ ἐρωτικῶς διατεθεῖσα 
τοῦ “Ιππολύτου, σφοδρῶς ἐπ᾽ αὐτῷ τηκο- 

μένη τὸ μὲν πρῶτον ἱερὸν ᾿Αφροδίτης ἐν 
᾿Αθήναις ἱδρύσατο τὸ νῦν “Ἱππολύτειον 
καλούμενον. εἰς Τροιζῆνα δὲ ὕστερον πα-΄ 
ρωγενομένη διενοεῖτο πείθειν τὸν νεανίσ- 

-“ -“ 
κὸν ὕπως αὐτὴ μιγείη. χαλεπῶς δ᾽ ἐ- 
κείνου προσδεξαμένου τὸν λόγον λέγεται 
βοηθεῖσαν (φοβηθεῖσαν εἴα. αι.) 
Ν᾿ 5» ΄ Ν πε Ν Ὰ αὐτὴν ἀντιστρέψαι τὴν αἰτίαν, καὶ πρὸς 

» . 

Θησέα διαβάλλειν ὡς Ἱππολύτου πείθον- 
δ ε Ν - « ἂν". ῳ τὸς αὐτήν. ὃ δὲ τριῶν ὡς φασιν αὐτῷ 

παρὰ τοῦ Ποσειδῶνος εὐχῶν εἶναι ὧμολό- 
χα Ἃ “ Ἷ 

γήσεν" ο,ιτι ἂν εὔξηται συντελέσειν, πισ- 

τεύσας τῇ Φαίδρᾳ μίαν τούτων ἠτήσα- 
τὸ παρὰ τοῦ (507. παρ᾽ αὐτοῦ τὸν τοῦ) 

Χ ΘΘΏΒ115 ΓΘΟΪΓΙῦ οὐσῶν, ὁμολογήσαντος. 

410. γένυς] γένῦς (5819) Η. 
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420. 225. 328. Εἰδὸν. 

παιδὸς ὄλεθρον. ἐκεῖνον μὲν οὖν ὁμολογοῦ- 
σι (50. λέγουσι) τὸ ἅρμα γυμνάζοντας 
παραφανέντος ἐξαίφνης ἀπὸ τῆς θαλάσ- 

σῆς ταύρου καὶ ταραχθέντων τῶν ἵππων, 

ἑλκόμενον ἀποθανεῖν. τὴν δὲ Φαίδραν 
φανερῶς γενομένης τῆς διαβολῆς ἀπάγ- 
ξασθαι. ἡ δὲ ἱστορίᾳ παρὰ ᾿Ασκληπιά- 
δῃ. αὶ. Πρόκριν τε] Πρόκρις ᾽Ἔρεχ- 
θέως θυγάτηρ Κέφαλον τὸν ἑαυτῆς ἂἄν- 

ὃρα συνεχῶς ἐπὶ θήραν ἐπιόντα ἐτήρει 
λαθραίως διὰ ζηλοτυπίαν. ὃ δὲ Κέφα- 
λος, νομίσας εἶναι θηρίον ἀπὸ τοῦ τῆς 

ὕλης κτύπου ἔλαθεν αὐτὴν Πρόκριν κατ- 
ακοντίσας. δυο. Κέφαλος ὅ Δηϊΐο- 
νέως γήμας Πρόκριν τὴν ᾿Ἐρεχθέως ἐν τῇ 
Θοριέων (80. Θορικῷ) κατῴκει. θέλων 
δὲ τῆς γυναικὸς ἀποπειρᾶσθαι λέγεται 

(δογ. ἔρχεται) εἰς ἀποδημίαν ἐπὶ ἔτη 
ὀκτὼ καταλιπὼν αὐτὴν ἔτι νύμφην οὖ- 

σαν. ἔπειτα κατακοσμήσως "καὶ ἀλλο- 

εἰδὴ ἑαυτὸν ποιήσας ἔρχεται εἰς τὴν οἷ- 
κίαν ἔχων κόσμον, καὶ πείθει τὴν Πρό- 
κριν δέξασθαι τοῦτο καὶ συμμιγῆναι αὐτῷ, 
ἡ δὲ Πρόκρις ἐποφθαλμίσασα τῷ κόσμῳ 
καὶ τὸν Κέφαλον ὁρῶσα κάρτα καλὸν 

συγκοιμᾶται αὐτῷ. ἐκφήνας δὲ ἑαυτὸν 
ὃ Κέφαλος αἰτιᾶται τὴν Πρόκριν. οὐ 
μὴν ἀλλὰ καταλλαγεὶς ἐξέρχεται ἐπὶ 

θήραν. πυκνῶς δὲ αὐτοῦ τοῦτο δρῶντος 
ὑπώπτευσεν ἡ Πρόκρις ὅτι μίσγεται γυ- 
ναικὶ ἑτέρᾳ. προσκαλεσαμένη οὖν τὸν 

οἰκέτην ἔλεγεν εἰ σύνοιδεν. ὁ δὲ θεράπων 
ἔφη τὸν Κέφαλον ἰδεῖν ἐπί τινος ὕρους 
κορυφὴν, καὶ λέγειν συχνῶς; ἾὯὮ Ω νεφέλη 

παραγενοῦ, καὶ τοῦτο μόνον συνειδέναι. 
ἡ δὲ Πρόκρις ἀκούσασα ἔρχεται εἰς ταύ- 
τὴν τὴν κορυφὴν καὶ κατακρύπτεται. 
καὶ τὸ αὐτὸ λέγοντος αὐτοῦ πυθομένη 

ΒΟΤΊΤΜ. Ἶ 



᾿ 5. χι. 

᾽ ἃς 

προστρέχει πρὸς αὐτόν. ὁ δὲ Κέφαλος 

ἰδὼν αὐτὴν αἰφνιδίως ἔξω ἑαυτοῦ γίνεται, 

᾿ καὶ ὥσπερ εἶχε βάλλει (Ἰη5. οχ Εἰ. 
᾿ τῷ) μετὰ χεῖρα ἀκοντίῳ τὴν Πρόκριν καὶ 
᾿ κτείνει. μεταπεμψάμενος δὲ τὸν Ἔρεχ- 
β θέα θάπτει πολυτελῶς αὐτήν. ἡ δὲ 
, ἱστορία παρὰ Φερεκύδῃ ἐν τῇ ἑβδόμῃ "5. 
Ψυ]ρ. Καλήν τ᾽ ᾿Αριάδνην)] ᾿Αριάδνη 
Μίνωος θυγάτηρ γυνὴ Θησέως, ἐξ ἧς Δη- 
μοφῶν καὶ ᾿Ακάμας. Ω. Ψ]ρ. Κα- 
λήν τ᾿ Α. κ- Μίνωος ὁλούφρονος (516 6α. 

δηΐ. ΜΙ. δ 56}10], 54.}}7 Θησεὺς ὁ 
Αἰγέως λαχὼν μετὰ τῶν ἠϊθέων εἰς ΚΚρή- 

τὴν πλεῖ τῷ Μινωταύρῳ παρατεθησόμε- 
γος πρὸς ἀναίρεσιν. ἀφικομένου δὲ αὐτοῦ 

᾿ ἐρωτικῶς πρὸς αὐτὸν διατεθεῖσα ἡ τοῦ 
Μίνωος θυγάτηρ ᾿Δριάδνη δίδωσιν ἀγα- 
θίδα μίλτου" λαβοῦσα παρὰ Δαιδάλου 
τοῦ τέκτονος, καὶ διδάσκει αὐτὸν, ἐπει- 
δὰν εἰσέλθῃ τὴν ἀρχὴν τῆς ἀγαθίδος ἐκ- 
δῆσαι περὶ τὸν ζυγὸν τῆς ἄνω θύρας καὶ 
ἀνελίσσοντα ἰέναι, μέχρις ἂν ἀφίκηται 
εἰς τὸν μυχόν. καὶ ἐὰν αὐτὸν καθεύδοντα 
᾿μάρψῃ κρατήσαντα τῶν τριχῶν τῆς κε- 
᾿φαλῆς τῷ Ποσειδῶν, θύσαι καὶ ἀπιέναι 

ὀπίσω ἀνελίσσοντα τὴν ἀγαθίδα. ὁ δὲ 
Θησεὺς λαβὼν τὴν ᾿Δριάδνην εἰς τὴν ναῦν 

ἐμβάλλεται καὶ τοὺς ἠϊθέους καὶ παρθέ- 

γοὺυς οὐδέπω φθάσαντας τῷ Μινωταύρῳ 
παρατεθῆναι. καὶ ταῦτα ποιήσας νυκτὸς 
μέσης ἀποπλεῖ. προσορμίσας δὲ τῇ Δίᾳ 
νήσῳ ἐκβὰς ἐπὶ τῆς ἠϊόνος μετακοιμᾶται. 
καὶ αὐτῷ ἡ ᾿Αθηνᾶ παραστᾶσα κελεύει 
τὴν ᾿Αριάδνην ἐᾷν, καὶ ἀφικνεῖσθαι εἰς 

Ἃ ΝΙΒλἰσιι αὖ ον Ἰ θαζιιν ὁλοόφρονος. 
Ῥιδοράθητ5. ΒΌΟΤΥΤΜ. 

ΟΔΥΣΣΕΙΑΣ Δ. 321--,324. 429 

κούρην Μίνωος ὀλοόφρονος, ἥν ποτε Θησεὺς 
ἐκ Κρήτης ἐς γουνὸν ᾿Αθηνάων ἱεράων 
Ψ . Ρ Ὕ ΄ ᾽ 3 
ἤγε μέν, οὐδ ἀπόνητο᾽ πώρος δὲ μιν ἽΑρτεμις ἐσχε 
᾿Δἤ ἐν ὠμφιρύτη, Διονύσου μωρτυρίησι. 

323. Ρ΄Ὸ ἦγε μὲν οἰϊαῦ γήμας 56}0]. δά ΑΡΟἸ]οΙ. ἘΠοά. τττ. οοό. ΡΟΕΒ. 
10. δέ μινἤλρτεμις ἔσχε] γε μὲν ἄρτεμις ἔκτα Η. ἔκτα οἴϊατη ὙΥ. 

᾿Αθήνας. συντόμως δὲ διαναστὰς ποιεῖ 
τοῦτο. κατολοφυρομένης δὲ τῆς ᾿Αριάδνης 
ἡ ᾿Αφροδίτη ἐπιφανεῖσα θαῤῥεῖν αὐτῇ 
παραινεῖ, Διονύσου γὰρ ἔσεσθαι γυναῖκα 
καὶ εὐκλεῇ γενέσθαι. ὅθεν ὁ θεὸς ἐπιφα- 
νεὶς μίσγεται αὐτῇ καὶ δωρεῖται στέφα- 
νον αὐτῇ χρυσοῦν. ὃν αὖθις οἱ θεοὶ κατη- 
στέρισαν τῇ τοῦ Διονύσου χάριτι. ἀν- 
αιρεθῆναι δὲ αὐτὴν ὑπ᾽ ᾿Αρτέμιδος προε- 
μένην τὴν παρθενίαν. ἡ ἱστορία παρὰ 
Φερεκύδῃ (ϑίιγΖ. πη]. ς9. ΟἿ, Επιβε. 
δα δ, 1.). Ψυ]ρ. 421. Κούρην Μί- 
νωος ὀλούφρονος)] Καὶ πῶς, Μίνωα εἶδον 
Διὸς ἀγλαὸν υἱόν (568.) ; ἢ τὸν κατὰ 
τῶν ἀσεβῶν ὀλοόφρονα, ὡς ἀλάστορα τὸν 
κατὰ τῶν ἀλαστόρων. ὀλοόφρονος οὖν, 
τοῦ ὀλοὰ τοῖς ἀδίκοις φρονοῦντος. ἢ τοῦ 
τέλεια φρονοῦντος ἃ, Ὁ, 42 ἃς Ὧδο 
ἀπόνητο] Ἤτοι ἐπέσχε θανάτῳ (βρθοΐαϊ 
δ ἔσχε). διὸ λέγει, οὐδ᾽ ἀπόνητο αὐτῆς, 
ἤτοι οὐκ ἐκορέσθη αὐτῆς, ἐπεὶ ἀπέθανεν. 
ΒΒ, Οὐδ᾽ ἀπώνατο. συστέλλεται δὲ 
διὰ τὸ μέτρον. Β. λρτεμις ἔκτα] 
᾿Αριστοφάνης γράφει, Ἄρτεμις ἔσχεν. 
ΗΔ]. Ἔσχεν)] Νῦν ἀντὶ τοῦ ἀνεῖλεν. 
Γράφεται καὶ, ἔκταν (816. Βᾶτη. 
ἔκτα). δυϊρ. ῬΟΗΒ. εχ Ηδτῖὶ. 
“πο θἕϊαμη. ρμδγιϊηθί, τὸ ριῖο, 
“ἰ Ομ ο.ς πγαγσίηαϊθ οἵο.: 

τινὲς, ἐτέλεσεν, γρ. Ῥ͵τῸ ἀπόνητο 
κ 80. 424. Δίῃ ἐν ἀμφιρύτῃ) Δία 
νῆσος πρὸς τῇ Κρήτῃ ἥτις (Βᾶτγῃ. ὁ Μ8. 
1η8. γῦν) Νάξος καλεῖται. ἱερὰ δὲ αὕ- 
τὴ τοῦ Διονύσου. ᾧ. Ψα!ρ. Διονύσου 

σ΄ 

ςς 

» δῖ. Βαγηθβ. α ΜΒ. ; δηΐδα μοῦ δἰ βίαπι, ἐν τῇ ζῆ. Ῥοβαϊξ πος ἔγασην. ϑιαιγχίιβ ἴπ 
σΟἸ]οοοπο βιιἃ 50} ἡ απ. 25. ΟΟηῇ, οἵ Αἰτοπίη. [0. ο. 41, ΒΟΌΤΊΜ. 

᾿ 9 1) ροπιο πηϊηἷο [ἰποῖο σορ᾽ίαηξ, ποη νἱἀθηΐοβ Ἰοσθη τι Θ856 μέσου. ΒΌΤΤΜ. 
νά, 560}. α΄. 52. κ΄. 137. οἵ Ἰδῃγμγᾶ ΒΟ ΒΟ πὶς 
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Μαῖρών τε, Κλυμένην τε ἴδον, στυγερήν τ᾽ ᾿Εριφύλην, 

μαρτυρίῃσιν] Καταμαρτυρίαις, κατηγο- 
ρίαις. ἐπεὶ ἀσεβείας (801. -αν) αὐτῆς 
κατεμαρτύρησεν ὡς ἐν τῷ ἄλσει μιγεί- 
σης τῷ Θησεῖ. διαφωνοῦσι δὲ οἱ νεώτε- 
ροι πρὸς Ὅμηρον περὶ τῆς ᾿Αριάδνης λέ- 
γοντες αὐτὴν ἐν Νάξῳ καταλειφθεῖσαν 
γεγαμῆσθαι τῷ Διονύσῳ. Ὁ. ὦ, ᾿Ἐπεὶ 
κατεμαρτύρησεν αὐτῆς ἀσέβειαν μιγεί- 
σης ἐν τῷ τεμένει αὐτοῦ τῷ Θησεῖ. οἱ 
δὲ νεώτεροί φασι καταλειφθεῖσαν αὐτὴν 
ὑπὸ Θησέως ἁρπαγῆναι ὑπὸ τοῦ Διονύσου. 
υϊρ, 325. Μαῖράν τε] Μαῖρα 
Προίτου καὶ ᾿Αντείας θυγάτηρ. ἐτε- 
λεύτησε δὲ παρθένος. αὶϊν. Μαῖρα ἢ 
Προίτου τοῦ Θερσάνδρου θυγάτηρ καὶ 

᾿Αντείας τῆς ᾿Αμφιάνακτος ἐγένετο κάλ- 

διωπρεπεστάώτη. ἡγουμένη δὲ περὶ 
πλείονος τὴν παρθενίαν εἵπετο τῇ ᾿Αρτέ- 
μιὸι ἐπὶ τὰ κυνηγέσια. ταύτης ἐρασθεὶς 
Ζεὺς ἀφικνεῖται ὡς αὐτὴν καὶ λανθάνων 

διαφθείρει. ἡ δὲ ἔγκνος γενομένη τίκτει 
Λοκρὸν τὸ ὄνομα παῖδα, ὃς Θήβας μετ᾽ 
᾿Αμφίονος καὶ Ζήθου οἰκίζει. τὴν δὲ 
Μαῖῦραν λέγεται τοξευθῆναι ὑπὸ ᾿Αρτέμι- 
δὸς διὰ τὸ μηκέτι παραγίνεσθαι εἰς τὰ 

κυνηγέσια. ἡἣ δὲ ἱστορίο; παρὰ Φερεκύδῃ 
(ϑιαγζ. ἤππη. 72.). α!]ρ. Κλυμέ- 
νὴν τε ἴδον] Κλυμένη Μινύου θυγάτηρ. 
ψυΐρ. Κλυμένη Μινύου τοῦ Ποσειδῶ - 
γος Ὁ καὶ Εὐρυανάσσης τῆς Ὑπέρφαντος 

γαμηθεῖσα Φυλάκῳ τῷ Δηϊόνος "Ιφικλον 
τίκτει ποδώκη παῖδα. τοῦτον λέγεται 
διὰ τὴν τῶν ποδῶν ἀρετὴν συναμιλλᾶσ- 
θαι τοῖς ἀνέμοις ἐπί τε τῶν ἀσταχύων 

ὧν; διέρχεσθαι, καὶ διὰ τοῦ τείχους τὴν κου- 
φότητα μὴ περικλᾶν τοὺς ἀθέρας. ἔνιοι 

.» . . ᾿ απ Φιο δὲ -““» 
θ Βαγπθϑῖι5 ΕΒΙΔΙΒΙ ΒΘ] 6 Π5 ΒΟΥ ἡ ὡς ἕνιοιγ σοὺ ᾿Ιφιος. 

ϑεα σᾶγογο τηοηδΐ Ἰοοίονθη ἰάθη}, 4 ΠΟ Ὠἰδτη 50 ΒΟ]  αϑύθ8 το χ ΕΤΊΡΠ ΘΗ (50-᾿ ἡ Ἴφιος. 

ΟΔΥΣΣΕΙΑΣ ΔΛ. 425. ΠῚΒ. ΧΙ: 
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δὲ αὐτὴν τὴν Κλυμένην προγαμηθῆναι 
φασιν ᾿Ηλίῳ, ἐξ ἧς Φαέθων ἐγένετο παῖς. 
ἡ δὲ ἱστορία παρὰ Ἡσιόδῳ. Ψ]ρ,, Ω, 
Στυγερήν τ᾽ δ ἐμέν τιμήεντα “] 
᾿Αμφιάραος ὃ Ἰοκλεὺς γήμας ̓ Εριφύλην 

τὴν Ταλαοῦ καὶ διενεχθεὶς ὑπέρ τινων 
πρὸς ̓Αδραστον, καὶ πάλιν διαλυθεὶς ὁ ὅρ- 

κούμενος ὡμολόγησεν ὑπὲρ ὧν ἂν διαφέ- 
ρώνται πρὸς ἀλλήλους αὐτός τε καὶ "Αδρα- 
στος ἐπιτρέψειν "ἜΕριφύλην κρίνειν καὶ 

πείθεσθαι αὐτῇ. μετὰ δὲ ταῦτα ὙΡῸΟ 
μένης τῆς ἐπὶ Θήβας στρατείας ὄ μὲν 
᾿Αμφιάραος ἀπέτρεπε τοὺς ᾿Αργείους καὶ 

τὸν ἐσόμενον ὄλεθρον τ προεμαντεύετα, λα- 
βοῦσα δὲ ἡ ᾿Εριφύλη τὸν ὅρμον παρὰ τοῦ 
Πολυνείκους τὸν τὴς “Ἁρμονίας, προέθετο 

τοῖς περὶ τὸν "Αδραστον βιαζομένοις τὸν 

᾿Αμφιάραον “ ἰδόντα τὴν τῶν δώρων ὑπο- 
δοχὴν καὶ πολλὰ τὴν ᾿Εριφύλην αἰτιασά- 
μενος (βγη. -ον), αὐτὸν καὶ (Βάγη. 
αὐτὸν μὲν) ἐξορμῆσαι πρὸς τὴν στρω- 
τείαν, ᾿Αλκμαίωνι δὲ προστάξαι μὴ πρό- 

τερῦὸν μετὰ τῶν ἐπιγόνων ἐπὶ Θήβας πο- 
ρεύεσθαι πρὶν ἀποκτεῖναι τὴν μητέρα, 
ταῦτα δὲ πάντα δράσαι λέγεται τὸν ᾿Αλκ- 
μαΐωνα καὶ διὰ τὴν μητροκτονίαν μανῆ- 
ναι. τοὺς δὲ θεοὺς ἀπολύσαι τῆς νόσου 

αὐτὸν διὰ τὸ ὁσίως ἐπαμύνοντα τῷ πατρὶ 
τὴν μητέρα κατακτεῖναι. ἢ ἱστορία, πα- 
ρὰ ᾿Ασκληπιάδῃ. νυ]ρ. Στυγερήν τ᾽ 

᾿Εριφύλην] Ἴφιος θυγατέρα. μισητὴν 
δὲ, διὰ τὸ λαβεῖν παρὰ Πολυνείκους ἢ 
᾿Αδράστου χρυσοῦν ὅρμον καὶ προδεδωκέ-: 
γαι ᾿Αμφιάραον τὸν ἄνδρα αὐτῆς μὴ βου- 
λόμενον στρατεύεσθαι ἐπὶ Θήβας εἰδότα 
ὡς μάντιν τὸ ἀποβησόμενον. Ω. Ψι]ρ. 

ΠοΡοραῦ, Ἴφιος, ἢ, 6. 

οαηᾶο ἸΟςΟ)ὴ Ἴφιος θυγατέρα αἰϊοαῖ, ααδηι. ΠΟ. Β5: πη πὶ 810 ΤΑΙαὶ Δ] δηλ ἔαΐδβο, αὐ οἕ, 
ἴρ58 [δθο 50! 11 (ργΊοΥΊ 1060) ἀρ ὨΟΒΟΔΗΪ. ΒΟΤΊΜ. 

ς Τοΐαιη βοβοϊμιπη Βαγηθβὶηβ 6 ΜΙ 5. “6 οἵ οΧ μι βίου δ᾽ πηθ 15 56 ΟΥ̓ 556 ΒΡΣΩΙΝ 

516 δῃϊηὶ ΠῚ αποαας ρΙῸ Οἱ κλέους. ΜΙ, Ηδθγῃ. δα Αρο]]οά. τῇ 
οαῖ. Νοβ ἀδηλὰβ εὖ οϑ ἴῃ οα, αὐ. ΒΟΌΤΤΜ. 

ἀ Φργ. ᾿Ιοκλέους. 

8,.», “ΒΒΟΤΈΜ. 
« Βδῖη65. ροβί βιαζομένοις ἸῃτουριΠ56 8; μῖς ᾿ηβουῖΐ οὖν : 

ΘΘΠΒΌΠΩ 510 ἴθ16. ΒΔΓΟΪΔΒ : Ἰδοιιηο885, 41188 τ ῃϊ νἹἀοίι, οὐ ΟὨΐ. 
4ποα ΤΆΠπιΘἢ ποη πιδάθίμ, 

προσέθετο᾽ (44. 

7αηχῖΐ 56) τοῖς περὶ σὸν "᾿Αδρώστον βιωζομένοις τὸν ᾿Αμφιάρωον συσπσρωτεύειν αὐτοῖς. σὸν δὲ 

᾿Αμφιάραον ζ. Φ, ἐς 



18. ΧΙ. ΟΔΥΣΣΕΊΙΑΣ Λ. 426--.445. 461 

ἢ χρυσὸν φίλου ἀνδρὸς ἐδέξατο τιμήεντα. 
πάσας δ᾽ οὐκ ἂν ἐγὼ μυθήσομαι οὐδ᾽ ὀνομήνω, 
ὕσσως ἡρώων ἀλόχους ἴδον, ἠδὲ θύγατρας" 
πρὶν γάρ κεν καὶ νὺξ φθεῖτ᾽ ἄμβροτος" ἀλλὰ καὶ ὥρη 

εὕδειν, ἢ ἐπὶ νῆα θοὴν ἐλθόντ᾽ ἐς ἑταίρους, 
ἢ αὐτοῦ" πομπὴ δὲ θεοῖς, ὑμῖν τε, μελήσει. 

Ἃς ἔφατ᾽" οἱ δ᾽ ὄρω πάντες ἀκὴν ἐγένοντο σιωπῆ᾽ 
κηληθμῳ δ᾽ ἔσχοντο κατὼ μέγαρα σκιόεντα. 

ἰσιν δ᾽ ᾿Αρήτη λευκώλενος ἤρχετο μύθων' 

330 

τοῖσιν 
Ἶ, . 5 τ ν τγυῤψὴ 7] σ' Φαίηκες, πὼς ὑμμιίν ἀνὴρ ὅ6ὲ φαίνετωῶι εἰναι, 

] 1δά. ΄ θ6 ἰδὲ Ἢ 32) δι 5.1 λ εἰσος τε, μεγεῦος τέ, ἰ9εὲ φρενὼς ἔνδον εἰσῶως ; 
ξεῖνος δ᾽ αὖτ᾽ ἐμός ἐστιν ἕκαστος δ᾽ ἔμμορε τιμῆς" 

»" δ...» 5 Γ, Ἁ Ν “Ἢ τῷ μή ἐπειγόμενοι ὠποπέμπετε, μηδὲ τὼ δώρω 
᾿ .“, ϑ Ὁ Ἕ Ὡς 5) 

ουτω χρηϊζοντι κολούετε᾽ πολλῶ γὼρ ὕμμιν 
Ψ Ἅ-. » » ΄ χτήματ᾽ ενὶ μεγάροισι, βεῶν ἰότητι κέοντωι. 

] "»ο΄ἄ ΄ τ. «, Γ ᾿ς Τοῖσι δὲ καὶ μετέειπε γέρων ἥρως ᾿Εχένηος, 
ἃ Ν 5 βω ΄ 3 ὃς δὴ Φαιήκων ἀνδρῶν προγενέστερος ἤεν᾽ 

“ ͵΄ ᾽ .ν " ΣΧ" “Ἥ 3. Ὁ Ὁ Ὦ 7 Ὦ φίλοι, οὐ μὰν ὑμμιν ἀπὸ σκοποῦ οὐδ᾽ ἀπὸ δόξης 

335 

349 

327. ἐγὼ) ἔγωγε Η. 
10. βεῖδος. ἐξίσας. 

341. μετέξειπε. 

320. φθεῖτ᾽] φθῖτ᾽ Η. ὙΥ. 2306. ἰδὲ] ἠδὲ Η, 
427. Βέκαστος. 450. ὔὕμμιν] ὑμῖννν. 

442. οχχηϊτς Η. [Πποϊπΐ5 ᾿μοϊαάι ὟΥ, 343. ὕμ- 

μιν] ἥμμιν Η. ἥμιν ὙΥ. ἴ0. ἀπὸ] ἄπο αἱτοθίᾳυε Υ͂. 

8.26.. ᾿Ανδρός] ᾿Αντὶ τοῦ, κατὰ ἀνδρός. 5456. Ἐϊσας] Τὰς ἀναλογούσας τῷ σώ- 
Ψυ]ρ. ᾿Ἐδέξατο) ᾿Ἡγήσατο, ἐνόμισε. 
Τιμήεντα ]Ὶ ̓̓Ἐντιμότερον. Ἄ]ρ, 420. 
Νὺξ φθεῖτο] Τὸ τέλειον, φθεῖτο, ἀντὶ τοῦ 
φθαρείη, οἷον παύσαιτο, ἀναλωθείη. Ὁ. 
ϑθίνω, ὁ μέλλων φθινῶ, ὃ παρακείμενος 

θικα, ὡς κρίνω κρινῶ κέκρικα, καὶ κλίνω 
Χλινῶ κέκλικα" ὁ παθητικὸς ἔφθιμαι καὶ 
τὸ εὐκτικὸν μεταθέσει τοῦ ἐ καὶ κράσει 
τοῦ ε καὶ ει εἰς τὴν εἰ, φθείμην φθεῖο 
θεῖτο. ΒΒ. Φθεῖται (816) Ἐσιλί- 

τι. Ὑ]ρ. ΤΙ τηᾶγο, φθίτο. Η ΔΓ]. 
33. Κηληθμῷ}] Τῇ μετὰ ἡδονῆς καὶ 

γέῤψεως ἡσυχίᾳ. 15. νυϊρ. 335. Πδς 
ιν} ᾿Αντὶ τοῦ ποδαπὸς, ὁποῖος. Β.. 

ματι, καὶ ὀρθὰς καὶ δικαίας. ΚΟὶ α]ρ. 
337. Ἐεῖνος δ᾽ αὖτ᾽ ἐμός ἐστιν] Διὰ δύο 

Ν “νυ ͵, » ε Ν φησὶν ἡ Ἀρήτη ἄξιον εἶναι μὴ μικρολο- 
“ θ ἀ Φ ὃ) Ν 3. Ὁ » ’ τ γείσθαι" ὅτι δὴ καὶ αὐτῆς ἐστι ξένος 

αὐτῇ γὰρ πρώτῃ προσῆλθε" καὶ ὅτι ἕκασ- 
τὸς αὐτῶν εὐπορεῖ. Ἄι!] σα, Ἕκαστος 

Μ - ο δ᾽ ἔμμορε τιμῆς] Μοῖραν ἔχει τὴν οὐσίαν, 
Γ - ᾽  Φ ὥστε τιμᾷν δύνασθαι. ΟΟΥ αἰρ, 5345. 
᾿Απὸ σκοποῦ) Οὐκ ἀποσκόπως, συνετῶς, 
οὐ παρὰ τὴν διάθεσιν καὶ τὸν σκοπὸν 

-“ Ε ᾿ ἡμῶν εἶπεν ἣ βασιλίς. φιλόξενοι γάρ 
ἐσμεν. ἢ οὐκ ἄποθεν τοῦ σκοποῦ ἡμῶν 

-" ᾽ - -“ καὶ τῆς δόξης ἧς περὶ αὐτῆς ἔχομεν ὅτι 
᾽ 

»-- φιλόξενος ἐστιν. ἢ οὐκ ἄποθεν τοῦ δέογ- 

" ἢ ΤορΕἰδδιανατι ΒΟ ΠΟΙ πὶ οβίθια τ ἑδιηοὴ απδτ ἱπΘῃ ᾽ταία διοτὶς βουϊρίαγα φϑεῖσο. 
ὈΤΊΜ. 



452 ΟΔΥΣΞΕΙΑΣ. Δα 444: 5380. 118. ΧΙ. 

μυθᾶτωι βασίλειω περίφρων" ἀλλὼ πίθεσθε" 
3 ΠΣ Ὁ Ὁ 9. 3) 3 

Αλκινόου δ᾽ ἐκ τοῦδ᾽ ἔχεται ἔργον τε, ἔπος τε. 348 

Τὸν δ᾽ αὖτ᾽ ᾿Αλκίνοος ἀπαμείβετο, φώνησέν τε" 
τοῦτο μὲν οὕτω δὴ ἔστωι ἔπος, αἴ κεν ἔγωγε 
ζωὸς Φαιήκεσσι φιληρέτμοισιν ἀνάσσω. 

ξεῖνος δὲ  τλήτω, “μάλα περ νόστοιο χατίζων, 

ἔμπης οὖν ἐπιμέϊνωι ες αὔριον, εἰσόκε πᾶσαν 359 

δωτίνην τελέσω" πομπή δ᾽ ἄνδρεσσι μελήσει 

πᾶσι; μάλιστα δ᾽ ε ἐμοί" τοῦ γὰρ κράτος ἐστ᾽ ενὶ δήμω. 

Τὸν δ᾽ ἀπαμειβόμενος προσέφη πολύμητις Ὀδυσσεύς" 

᾿Αλκίνοε Ἀρέῖον, πάντων ἀριδείκετε λαών, 

εἴ με καὶ εἰς ἐνιαυτὸν ἀνώγοιτ᾽ αὐτόθι μίμνειν, 358 
πομπήν 2 ὀτρύνοιτε, καὶ ἀγλαὰ δῶρα διδόῖτε, 

καί κε τὸ βουλοίμην, καί κεν πολὺ κέρδιον εἴη, 

πλειοστέρη σὺν χειρὶ φίλην ες πατρίδ᾽ ἱκέσθαι" 

καί κ᾽ αἰδοιότερος καὶ φίλτερος ἀνδράσιν εἴην 

445. Ρέργον. βέπος. 

448. ξανάσσω. 

,ὔ Ὁ -“ 

τος διωλέγετα. Ἔκ μεταφορᾶς τῶν 
, ε Α, ΩΣ 9 Ε -ὩὉ 

τοξευόντων. ὃ δὲ νοῦς, οὐκ ἄποθεν τοῦ 
Υ͂ 5 Λ ») - , ἊΣ Ν 

δέοντος οὐδὲ ἄποθεν τῆς δοκήσεως ἧς περὶ 
πα ΠΝ ε Ὡ ἢ ,ὔ Ε] -“ 

αὐτῆς ἔχομεν, ὅτι φιλόξενός ἐστι, μυθεῖ- 

ται, ἀλλὰ καὶ συνετῶς καὶ ὡς οἰόμεθα. 
- 7 - -“ 

ΒΒ. ᾿Απὸ σκοποῦ. ἄποθεν τοῦ σκοποῦ, 
“- δὰ ᾽ -“ Ε Ν ον -Ὡ 

ἀπὸ εἰκασμοῦ. εἴρηται δὲ ἀπὸ τοξοτῶν. 
3}. ἈΝ δοξ »ὕ οθ τ ΒΡ ᾿ Ν 

πὸ δόξης. ἄποθεν ἧς ἔχομεν περὶ τοὺς 
ξένους διαθέσεως. Ψυ]ρ. 445. ᾿Αλκι- 

’ - ὁ ὦ γόου δ᾽ ἐκ τοῦδε] Ὅσα δὲ εἰπεν ᾿Αρήτη 
“ “ 7 ᾽ , 

ταῦτα ηδὴ κεκύρωται Αλκινόου. 
πάντα γὰρ αὐτῷ δοκεῖ τὰ τῆς γυναικὸς 

τος 

υπο 

δόγματα. ἀρέσομεν οὖν καὶ τῷ βασιλεῖ 
τῇ ᾿ΔΑρήτῃ πειθόμενοι. Β. Οἷον ἐν ᾿Αλ- 
κινόῳ ἐστὶ τὸ τελείως ἀπαλλαχθῆναι. 
Ἔχεται] Ἤρτηται. α]ρ. 447. Τοῦ- 
τὸ μὲν οὕτω δὴ ἔσται ἔπος) Τὸ κυροῦσ - 
θαι τὰ τῆς ᾿Αρήτης δόγματα παρ᾽ ἐμοῦ, 
καὶ μὴ διστάζειν πρὸς αὐτήν. Β. 440. 
Ἐεῖνος δὲ τλήτω] Τὸ ἑξῆς, τλήτω ἐπιμεῖ- 

447. ἔπος] γέρον οἴ βιρτγᾶ γρ. ἔπος Η. 
450. ἐς αὔριον) ἐσαύριον Ν΄. 

10. βέπος. 
254. λαξῶν. 

ναι εἰς αὔριον. Ὃ δὲ οὖν (γοῖδιι 864.) 

παρωπληρωματικός. Ὁ. 4352. Τοῦ γὰρ 
κράτος) Δεικτικῶς ἀντὶ τοῦ, ἐμοῦ οὗτινος 

ἰσχύς ἐστιν ἐν τῷ δήμῳ. Β. Θ. .3 54. 
᾿Αριδείκετε λαῶν) Ὅθεν ᾿Ησίοδος, πλού- 

τῷ δ᾽ ἀρετὴ καὶ κῦδος ὀπηδεῖ. Ὁ. Ῥεγά- 
ηρί δά Ωὅόο. 455. Εἴ με καὶ εἰς ἐν- 
ιαυτόν] Θεραπεύει τοὺς Φαίακος εἰ βού- 
λοιντοὸ ({. -οἰτο) μένειν. 2, Χαριέντως 
(Ξογ. Χαρίεντος) τό λέγειν, ἑτοίμως 
ἔχειν καὶ πάντα ἐνιαυτὸν ἐπιμένειν αὖ- 
τόθι, τῶν διδομένων αἰεὶ πλεοναζόντων, 
ψυὶρ. 456. Γρ. πομπή τ᾽ ὀτρύνοιτα! 
Οοὐ. ΜΙηα. 132. Γρ. πομπὴ δ᾽ ὀτρύ- 
νοιτο. 81]. 5458. ᾿Αριστοφάνης, πλει- 
οτέρῃσι χερσίν. Ηαγ]. .3.50. Αἰδοιότε- 
ρο5] Αἰδοῦς ἄξιος. ᾿Ἐντεῦθεν Ἡσίοδος 

(ἜἘ. 311.}, πλούτῳ δ᾽ ἀρετὴ καὶ κῦδος 
ὀπηδεῖ. Β. Νιπά. 133. Ψα]ρ. (6 νἀ. 
Δα 255.) ἀλλὰ καὶ Ὅμηρος 5. Ψαὶρ, 

. ᾿ "- "» 5 ΄ . Ἵ 

Ξ ΒΔ. 51πη6 (04. δἀάϊ Βασιλῆος ἐνιπὴν αἰδοίοιο οχ 1]. δ΄, 402. 56 ῃ5ι1η1 60 ἱπΡ]Θ η ἀιτ 
6556 ζαΐυβει ΒΌΤΤΜ. 

Ϊ 

! 



118. ΧΊ. ΟΔΥΣΣΕΙΑΣ Λ. 436ο----,281. 492 

“ὥσιν, ὅσοι μ ̓Ιθάκηνδε ἰδοίωτο νοστήσαντα. 36ο 
Τὸν δ᾽ αὐτ' ̓ Αλκίνοος ἀπαμείβετο, φώνησέν τε᾿ 

᾿ Ὀδυσεῦ, τὸ μὲν οὔτι σ᾽ εἰσκομεν εἰσορόωντες, 
περοπῆώ τ᾽ ἔμεν καὶ ἐπίκλοπον, δἱώ τε πολλοὺς 
Ἰόσκει γαῖα μέλαινα πολυσπερέας ἀνθρώπους, 
“εὐδεά ̓  ἀρτύνοντας, ὅθεν κέ τις οὐδὲ ἰδοιτο" 36ς 

οὶ δ᾽ ἔγι μὲν “μορφὴ ἐπέων, ἔνι δὲ φρένες ἐσθλαΐ: 

ὕθον δ᾽, ὡς Ὁ, τ' ἀοιδὸς, ἐ ἐπιστωμένως κατέλεξας, 

᾿ἄντων τ᾿ ᾿Αργείων, σέο τ᾽ αὐτου, κήδεα λυγρά. 

᾿ ἄγε μοι τόδε εἰπὲ, καὶ ἀτρεκέως κατάλεξον, 

τινὰς ἀντιθέων ὃ ἑτάρων δες, οἵ, τοι ; μ᾽ αὐτῷ 470 
λιον εἰς ὥμ᾽ ἕποντο, καὶ αὐτοῦ πότμον ἐπέσπον. 
ζ δ᾽ ἥδε μάλα μακρῆ, ἀθέσφατος" οὐδέ πω ὡρή 

δειν ε εν μεγάρῳ" σὺ δέ νὴ λέγε θέσκελα ἔ ἐργῶ. 

αἱ ί κεν ἐς ἠῶ 5 δῖαν ὁ ἀνασ'χοίμήν, ὅτε μοι σὺ 

λαΐης ἐν μεγάρῳ τὼ σὼ κήδεω μυθήσασθαι. 375 
Τὸν δ᾽ ἀπαμειβόμενος προσέφη πολύμητις Ὀδυσσεύς" 
ιλκίνοε κρεῖον, πάντων ἀριδείκετε λαών, 

Ὁ μὲν πολέων μύθων, ὥρη δὲ καὶ ὕπνου" 

δ᾽ ἔ ἐτ᾽ ὠκουέμεναίῖ γε λιλαίεαι, οὐκ ἂν ἔγωγε 

ὕτων σοι φθονέοιμι καὶ οἰκτρότερ᾽ ἄλλ᾽ ἀγορευσαι 380 

, δὲ ε ἐμῶν ἑτώρων, οἱ δὴ μετόπισθεν ὄλοντο" 

36ο. Ειδοίωτο. 462. ἐξίσκομεν. 4064. πολυσπερέως] πολυσπορέας Ἡ. 
ἡ. Εἴδοιτο. 266. ἔν ἔπι, Η. ἐπὶ Υ. 10. βεπέων. 2468. 'Αργείξων. 
)9. ξειπέ. 470. Βίδες. 471. Βίλιον, 473. ἐν μεγάρῳ] ἐν΄ μεγαρωῦ 
ἰς ϑαάθιη πι.) Η. ΡΟ 5. 10. ξέργα. 374. ραν. 3277. λαξῶν. 
᾽ο. οἰκτρότερ᾽] οἰκτότερ᾽ Ψ. 10. ἀγορεῦσα,Ἴ ἀγορεύειν (516) Η. 

᾽2. Τὸ μὲν οὔτι σ᾽ ἐΐσκομεν] Τὸ ἑξῆς, ψυϊρ. 46ς. ᾿Εκεῖθεν ψεύδεάώ τ᾽ ἀρτύ- 
᾿ μὲν ἠπεροπῆά τ᾽ ἔμεν καὶ ἐπίκλοπον νγοντας ὅθεν τις οὐκ ἂν διασκοπήσειεν οὐδὲ 
ἥ σ᾽ εἴσκομεν '. Ο. νυὶρ. 363. προΐδοιτο ὅτ, ψεύδεται. Β, Ὅθεν τις 
τίκλοπον] Παραλογιστικόν. καὶ γὰρ ὁ οὐκ ἂν διασκοπήσειεν εὐμορφίᾳ, ὡς ξεστὴν 
ἕπτης παραλογιζόμενος κλέπτει. ση» τράπεζαν, ἐξεσμένην᾽. , 466. ᾽Ανα- 
νει δὲ καὶ τὸν ἐπιθυμητήν. καὶ γὰρ ὃ στρεπτέον τὴν ἔπι, ἢ (8οΥ. καὶ) τὴν ἔνι. 
ἵπτης ἐπιθυμίᾳ τῶν ἀλλοτρίων τοῦτο Ηλι]. 481. Οἱ δὴ μετόπισθεν ὅλοντο] 
εἴ, Β. Ω. Ψυ]ρ. 464. Πολυσπερέα] Μετὰ τὸν πόλεμον. εἶτα ἐξηγεῖται τὸ 
υέθνους (πολυεθνεῖς Θ΄. Βατη.) Β. μετόπισθεν εἰπὼν, οἱ Τρώων μὲν ὑπεξέφυ- 

ἃ Ψ]Ο. δα, ἀρῦ. δἷδ, σε ἴσκομεν. ΒΟΌυΤΊΤΜ. 
Βογ. Εὐμορφία" ὡς ἕ. «.ν εὖ ἐξεσμένην, ααοα πογιπν οδὲ ΑΚ διὰ δὰ νοσοπὶ μορφή 267. 

ἰδ ἀσο!υτ αναΐωτα ρυοθάθπι. ΒΌΓΤΤΜ. 

ΥΟΙ,. 1. 8 Κα 
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Ἂν ͵ “ ς ΄ 7 ἜΣ 

δι Τρωων μεν ὑπεζέφυγον στονοεσσῶν «υτῆν, 
᾽ ἢ. Χ ΤᾺ 8. Ζ 

εν γόστω δ οὐ πόλοντος Κωκής ἰοτήτι γυνωικος. 
, Ἂν » Ἂς ᾿ 5 ΄ ς “7 

Αὐτὰρ επεὶ ψυχὰς μὲν ἀπεσκέδασ᾽ ἀλλυδὲὶς ἀλλή 
« Ἂς 7, » 7 

ὠύγνή ἸΠερσεφονειὼ γυνωνων θηλυτεράων, 4, 
ἘῚ δ ὧἷΝ ν 8 - ᾽ Ἂν 

ἤλθε δ᾽ επὶ ψυχὴ Αγαμεμνονος Ατρείδωο 
5 “΄ ,,. Ὑ 5 7 3. δὰ Εὔ᾿ 4 ᾿, Ἣν 

ἀχνυμένη" περὶ δ᾽ ἄλλαι ἀγηγέραθ , ὅσσῶι μ᾽ αὐτῶ 
ΕΣ » ΟῚ , οἷ Ἴ ᾽ ΄ 

οἴκῳ εν Αἰγίσθοιο θάνον κωὶ πότμον ἐπέσπον. 
" Ο δ 4...3 Ν », 3 “- ᾿ 

ἔγνω δ αἶψ, ἐμὲ κέϊνὸς, ἐπεὶ πίεν αἱμῶ κελαινόν 
“ 8. Ὁ ἐᾷ θ Ν ἮΝ Δ 52 

κλαῖε δ᾽ ὅγε λιγέως, θωλερὸν κατὰ δώκρυον εἰβων, 3 
᾿ς 5 » Ν ρο ΟΣ ἢ 2 

πιτνὼς εἰς ἐμὲ χεῖρως, ὀρέξασθαι μενεωίνων᾽ 
» » ᾽ Ἂ ξ. ΠΟῪ 5 ΟΝ “"} 3 “Κ΄ Ζ, ἢ 

ὠλλ οὐ γῶρ οἱ ετ ἥν ις ἔμπεδος, οὐδέ τι κίκυς, 

486. ᾿Ατρεβίδαο. 

γόν θάνατον. ΟΦ. 482. Κακῆς ἰότητι 
γυναικός “Ἑλένης ἢ Κλυταιμνήστρας. ἢ 

κακωθείσης Κασάνδρας, ἣν διαφθείρας ὁ 
Λοκρὸς Αἴας ἐν τῷ τεμένει τῆς ᾿Αθηνᾶς 
δυσμενὴ κατέστησε τοῖς Ἕλλησι τὴν 
᾿Αθηνᾶν. Ψαϊρ. οὖ Ὀγανίὰ8 Β. 5384. 
᾿Αλλὰ καὶ ὁ Σίσυφος κέρδιστος ὧν διατί 

Ε 7 Ν ,, ε - ο 

κολάζεται ; τὸ κακότροπον ὃ Τλαῦκος τοῦ 

προγόνου εἰς σύνεσιν μετήνεγκεν. Πῶς 
δὲ καὶ Ἡρακλῆς ἐνταῦθα μένων θεός ; 
καὶ πῶς οἷόντε τὸν αὐτὸν εἶναι καὶ ἐν 

δου καὶ ἐν οὐρανῷ ; καὶ ἡ Ἥβη δὲ καθ᾽ 
. “ ῳ δι ων» » Ἀὐν ἡ Ομηρον παρθένος, ὅθεν καὶ οἰνοχρεῖ. ἀπί- 
θανον δὲ αὐτὸν ἔχειν καὶ τὴν σκενήν. μὴ 

Ἁ Ν ὯΝ... ἃ Ὁ Ν Ν Ν "“ 
πιὼν δὲ πῶς ὁμιλεῖ; Τὴν μὲν σκευὴν ἐχει 
κατὰ φαντασίαν, τοὺς δὲ δύο στίχους καὶ 
ἡμεῖς ἀθετοῦμεν, Εἴδωλον (6ο2.), καὶ, 
Τέρπεται ἐν θαλίῃς (603.). Οὐ πάντες 
δὲ οὗτοι ἐν τῷ τῶν ἀτάφων εἰσὶ χώρῳ οἱ 
μὲν κολαζόμενοι, οἱ δὲ κολάζοντες, ὡς ὃ 

κ Ουδ βεφαπηΐαν ἴῃ δα, δηῦ, σΟΠ ΕΠ 8Ὼ ὕτι1 οαπὰ 50ΏΟ]1Ο ρ ϑοοοά. ὁ0 ααα6 μοα 

488. ῥοίκῳ 402. οὶ, ΨΕΣ, 

Μίνως, καὶ ὁ Ἡρακλῆς. οὗτοι δὲ μὴ ᾿ 

πωκότες τοῦ Λήθης ὕδατος καὶ φθέγγ 

ται χωρὶς τοῦ πιεῖν. Ψα]α. ἴΑλλι 
ἄλλη] ᾿Αρίσταρχος δὲ οὕτως, ὡς τὸ, Ἔ 

κέφαλος δὲ διὰ σπέος (οοά. δ’ ἀσπέ 
ἄλλυδις ἄλλη Ὁ, ᾿Αριστοφάνης δὲ, ἐ 

λην, φησί. δῖ]. 4385. Γυναικῶν 
λυτεράων) Θηλυτέρας λέγει ψυχὰς ΄ 
δειλοτέρας ἢ χαύνους. Ω. 38. Ἔ 

ἴδεν ὀφθαλμοῖσι τοχῦ. Γρ. ἐπεὶ πίεν αἱ 
κελαινόν. Ν᾽ηά. 132. 300. “Πῶς 
πιὼν τὸ αἷμα γινώσκει; Ηα1]. 

Πδης ηοΐλη ΒΟΥ θδΐ ργοθάθηζι 
γΘΥΒΙ1ΠῚ ἴῃ ΘΧΘΠΊΡΙΔΥΙ 5110 πο ἢ 
Ὀυΐ5856 νάθοι. ΡΟΗ ΒΘ. [ηληιο, 
ἤπης. ϑρραγρῖ, ΒαθυΓ 5 ουρύατι 
Οοά. ΨΜιηά. τηοάο΄. Δ] ἴδῃ. 
Πιτνὰς εἰς ἐμὲ χεῖρας) ᾿Αντὶ τοῦ ἐκ 

γων τὰς χεῖρως ἀπὸ τοῦ πιτνάω, πιτ 

πίτνημι. Β. 4302. Κίκυς] Κίνησις Μ' 

τἰποηῦῖα : ααδτθ ἴῃ γϑοθητζί. οαά. ἰφοϊία ἴηι ἄντ]88, σουθὰ απ]άθιῃ ᾿Αλλὰ καὶ----ροεσήν) 

κεν ροβίΐα βιιηΐ δά ν. 593. 46 ΒΊΒΥΡΒΟ : τρία δαΐθῃι ομλ ἃ δά ν. 623. ΕΡῸ ν 
βίπατα Ἰοσαπλ Οἡληΐα τοϑίϊταϊ, αὖ πα ϊοϊα τη ἀθ 115 ᾿πίθρυα τι 6556, Αρρατοῖ δυΐ 
ξιασιηθηΐαι μος 6558 ἀἰβραϊαι!οπὶ5 ἃ]1σαΐπ5 απ ΟὈ͵Θοἴίοπο5 παῖς ΗΟ ηοτΊ Νεκυΐᾳ ἴὰ 
ΑἸ αογθαῦαν, Οὐδγο ΠΌΠΊΘΓΙΠῚ ΡΓΘΘΡΟΒΪ ΨΘΥΒῸΒ 985. 40 ΟΥ̓ΔἰΓπν πον ἴδ 8] ἴθ τα Ὁ 
δἃ φυδῆ πθο βρθοΐαηῖΐ. ΒΌΤΊΤΜ. 

1 Πδερίοῖϊ γοῦρὰ αἸαμοὶ 1]. ζ΄. 1532. Ἔνθα δὲ Σίσυφο; ἔσχεν ὃ κέρδισσος γένετ᾽ ἀνδὶ Ρ : Χ 6 γ ᾿ 
ΒΌΤΤΜ. ᾿ 

Ὧι 7ῃ ΠοΟ νοῦϑιι δηΐμη, αυἱ οϑῦ Οἄ, (.. 4538.. νοχ ἄλλη, ουἱ ἰοία 5 8 το 6 πο 6}} 

Ῥαπέ ἔεγο, πηϑηϊξοβίατη οϑῦ αἀνουθίθα. ΒΌΤΊΥΜ. κ΄ 
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Ἰη περ πάρος ἔσκεν ἐνὶ γναμπτοῖσι μέλεσσι. 
ὃν μὲν ἐγὼ δάκρυσά τ᾽ ἰδὼν, ἐλέησά, τε θυμῷ, 
το μιν φωνήσας ἔπεα πτερόεντα προσηύδων" 395 

β ᾿Ατρείδη κύδιστε, ἄνωξ ἀνδρῶν, ᾿Αγάμεμνον 

ἴς νύ σε κῆρ ἐδάμωσσε τανηλεγέος θανάτοιο ; 

έ σέ γ᾽ ἐν νήεσσι Ποσειδάων ἐδάμωσσεν, 
"σῶς ἀργωλέων ἀνέμων ἀμέγαρτον ἀὐτμήν ; 
: σ᾽ ἀνάρσιοι ἄνδρες ἐδηλήσαντ᾽ ἐπὶ χέρσου, 4οο 

Ε 

ἐ 
ἡους περιτωμνόμενον, δ᾽ οἰῶν πώεω καλὰ, 

Ἐ περὶ πτόλιος μωχεούμενον, ἠὲ γυναικῶν; 
Ἃς ἐφάμην" ὁ δέ μ' αὐτίκ᾽ ἀμειβόμενος προσέειπε" 

Ἰογενὲς Λαερτιάδη, πολυμήχαν ᾿Οδυσσεῦ, 

ὅτ᾽ ἐμέ γ᾽ ἐν νήεσσι ΤΙοσειδάων ἐδάμαστσεν, 4ος 
"σῶς ἀργωλέων ἀνέμων ὠμέγαρτον ὠὐτμὴν, 
ὅτε μ᾽ ἀνάρσιοι ἄνδρες ἐδηλήσαντ᾽ ἐπὶ χέρσου" 
λλά μοι Αἴγισθος τεύξως βάνωτόν τε, μόρον τε, 

.304. δάκρυσά τ᾿] δάκρυσα Ἡ.. 10. δάκρυσα Ριδών. 305. βέπεα. 306. ᾿Ατρε- 
δη. βάναξ. 402. ἠὲ] ἠδὲ δ. 4003. προσέξειπε. 404. διβογενὲς Λαξβερτιάδη. 

γάμεως. ὦ. ὕ]Εα. 303. Γναμπτοῖσι)] ἀθετοῦνται ὑπὸ ᾿Αριστοφάνους ὡς ὑπὸ τῶν 
εριφερέσι. χεῖρες γὰρ καὶ τὸ λοιπὸν εἰρησομένων μετενεχθέντων (ὡς ἀπὸὺ-τ-: 
ὕμα περιφερές. Β. Κάμπτεσθαι δυνα- -έντες εἴα. ΡΟ Β.). Ηα1]. 300. ᾽Αρ- 
γοίς. νος. 407. Τανηλεγέος] Ἤτοι γαλέων] ᾿Αριστοφάνης, λευγαλέων. Η τ]. 

ἱμερίμνου, ἢ τοῦ ταναὰ ἄλγη ποιοῦν- 401. Βοῦς περιταμνόμενον) ᾿Ελαύνοντα 
ς. Β. Τοῦ ἔχοντος τεταμένην τὴν λύ- περικυκλούμενο. Ω. πΠεριελαύνοντα. 
"ν (Ηαν]. τὴν ἠλύγην), ἥτοι τὴν νύκ-  Μυ];. Ἐπειδὴ αὐτὸς ἐλθὼν εἰς Κίκο- 
χῦ, Ο. ΗΔ. 308. Οἱ ἠὲ (1. 6. νας καὶ ἁρπαγῇ ἐκεῖ ἐπιχειρήσας οὐκ εὖ 
ὝΥδι15. ΔὉ ἠὲ ̓ ΠΟΙΡΙΘΠΐ65 οἵ αι Δ 115 ἀπήλλαξεν, εἰκότως τὰ ὅμοια πεπονθέναι 
βησθοηΐ, 50 ΠἸοοῖ 399--- 403. ΡΟΒ 8.) ὑποπτεύει τὸν ᾿Αγαμέμνονα. Ὁ, γυ]ρ. 

ἢ Τςογργοίδεϊο ναυῖδο Ἰοοϊομἷβ σανηλυγέος. ῬΟΆΒ. 
5 Ἡΐμπο νϑυβιμ τϊτὶ ἴσο αϊδίογίαιη οἵ ἀορτγαναίπηι οἰζαΐ Θυϊάαβ Υ. ᾽Ηξ. ᾽πέ, βαρυτόνως 
ἐζευκτικὸς σύνδεσμος" ἠὲ διατιμῇξαι κοῖλον δόρυ. (θ΄. 507.) περισπστωμένως δὲ ἀπορηματικὸς 
φισσάται ἢ μαχεούμενον ἠὲ καὶ οὐχί. 81. οἀ4. Μοά. ΑἸά. ΑΔ σερισσᾶται ποΐαΐς Ῥοτ- 
8: “Ὑιάοῖυν βυρουἤαθπιη. 160 ργθίουῖ!,᾿ Ῥοβίοα Καὶ πβίογαβ δὴ. γΟσθ πὰ, ΠΟῚ 
ΟΕἾ το Ἰδοίον ὁ, οὐθοὶξ, οἵ ἸὨΒΊΙΡΟΥ μρα χεούμενον ἴπ μα χεόμενον τηιΐανζ. Θοῖὰβ δαυΐοδιι γὸ- 
ἴνς οπτηΐα ϑυϊάλπι θομα ἢΔο ἀοβουῖ ρϑῖββο ὁ ῬΏΟΤΙ οοάϊοο ͵δην σογγαρίο, ου͵ὰ5 5ἷ- 

ἸΠ6 ὀχοπυρ! αηὶ ρθη 68. ΟοἸ]ορίαιῃ 585. Τυϊη κατ βογναἴαπι παθοΐ διαξευτικὸροδιωσμείξα, 
ἀποῤῥηματικόν περισταίη μαχεούμενον ἠὲ καὶ οὐχί --πτοΉ απο Ἰοσυτα ἰΐα ἐγαβογιρβὶς θὸ- 
'δ ϑυϊάαδβ, ἀπσορηματικός. περι π' σαὶ πῷ ἃς συλ ἴα αἰδεγασίαν ἔογίαββο ᾿ηνθηϊββοῖ, 
ρισσᾶται ἢ γγῸ ἱπροὩ 5 τη α]ο οἰποπ ἀπ παπι ραζανῖ τ. 96 πὰπο ὨἰΒ] ῬΙδηΐι5 
ἈΠ ὈΥΪΟ ΒΟΓΊ ρϑῖββο Ῥμοίϊαηι, ἀπορηματικός. ἧς σερὶ πτόλιος μα χεούμενον, ἠὲ καὶ οὐκί: 
185 οἵ 'ρδα ναυϊοΐαβ οδῦ, συ δηαιιδιη πιο πάοξα, ἰαπγθ ποία 115. ῬΟΥΤῸ ΟὈἱΐου ΟΌβογνο, 
ὀδΥΟὨϊπτη ν. Ἧς: οἰΐατο ἴῃ δ΄, 372. κεεθίμς, αυοα οἵ Ῥ] αἰοι δ βομο] αβίοβ μδῦοῖ, ΡΟ. 

5 Κ 2 
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ἔκτων; σὺν οὐλομένη ὠλόχῳ, οἰκόνδε καλέσσας, 

δειπνίσσας, ἃ ὥς τίς τε κατέκτανε βοῦν ε ἐπὶ φάτνη. 

ὼς βάνον οἰκτίστω θανάτῳ" περὶ δ᾽ ἄλλοι ἑταϊροι 

νωλεμέως κτείνοντο, σύες ὡς ἀργιόδοντες, 
τ. Χ«ἅ(1 

οἱ βῶ τ᾽ ἐν ἀφνειοῦ ἀνδρὸς μέγα δυνα μένοιο 
ὅδ... 

ἢ γάμῳ, ή ἐράνῳ, ᾿ εἰλωπίνη τε 

ἤδη μὲν πολέων ἀνδρῶν φόνῳ ἀντεβόλησας 

μουνὼξ κτεινομένων, καὶ ἐνὶ κρατερῇ: ὑσιμίνη" 

ἀλλά κε κείγω μάλιστω ἰδὼν ὀλοφύρωο θυμῷ, 

ὡς ἀμφὶ κρητῆρα, τρωπέζας τε πληθούσας, 

κείμεθ᾽ ε ενὶ μεγάρῳ" δάπεδον δ᾽ ἅπαν αἵματι θυεν. 

οἰκτροτώτην δ᾽ 7 ἤκουσα ὄπώ Πριάμοιο θυγωτρὸς, 

Π18. ΧΙ. 

410 

θωλυΐη. 

. 415 

420 

Κασσώνδρης, τὴν. κτεῖνε Κλυταιμνήστρη δολόμητις 

ὠμῷ ἐμοί" αὐτὰρ ἐγὼ ποτὶ γαίη χεῖρας ἀείρων 

βάλλον ἀποθνήσκων περὶ φασγάνῳ" ἡ δὲ κυνῶπις 

γοσφίσωτ᾽ ἢ οὐδέ μοι ἔτλη, ἰόντι σερ εἰς ᾿Αἴδαο, 

400. ξβοϊκόνδε. 412. Εώς. 
ΡΓΪπΊο, 564 θ δααϊίιπι βαρτὰ φ Η. 
410. θῦεν] θυῖεν Ν. 420. Ρόπα. 

409. Σὺν οὐλομένῃ ἀλόχῳ] Ὅτ, τῇ ἐπι- 

βουλῇ κακείνη συνανέγνω ([. συνήνεγκε). 
τὸν γὰρ χιτῶνα καὶ τὸν πέλεκυν Ὅμηρος 
οὐκ οἶδεν. ὦ, 410. Δειπνίσσας) Δεῖ- 
πνον δούς. δειπνίζω γὰρ ἐνεργητικὸν, δει- 
πνῶ δὲ παθητικόν. Β. 414. Εἰλαπίνῃ] 
3 τς - “". Ν -Ὁ ,ν ΟΦ ᾿ Απὸ τοῦ εἴλαρ τὸ βρῶμα καὶ τοῦ πίνω 
γίνεται εἰλαπίνη. Β. 416. Μουνάξ] 
Ἴσως ἐν μονομαχίᾳ. Β. ἘΝΗΒΑ. 
προσηνῆ. Ἐοο ἴῃ Ψ]ρ. Ιηἴ6Υ ρ]οββᾶβ 
Μουνάξ. καταμόνας: οἷ ᾿Ολοφύραο. 

ἠλέησας : Ἰηβογίαπη ἴδοϊζα Ομ Ἰβουιηΐ 
εἀά. τθοθηῖ. ΕΠ βᾶπθ οᾶϑιι ἃ]΄α 0 
πο ν] θυ νθηϊθ86. 417. Κἀκεῖνα 
μάλιστα) Τὰ κατ᾽ ἐμοῦ πραχθέντα ὑπὸ 
Αἰγίσθου καὶ τῆς Κλυταιμνήστρας. Β. 
420. Οἰκτροτάτην δ᾽ ἤκουσα ὅπα] Ἔλε- 

,, ΕἸ Ν Ἃ 5 » Ν 3) 
εινήν. οὐ τὴν Κασάνδραν ἀλλὰ τὴν ὕπα 

αὐτῆς λέγει. Τινὲς δὲ λείπειν φασὶ τὴν 

,ὔὕ 415. ἀνδρῶν φόνῳ] φόνω ἀνδρῶν ΒοΥἸρύιιπι 
416. ἐνὶ ἐν Ν. 417. Ριδών. 

περὶ, ἵνα νοῶμεν ἐν τῇ ἐφαγῇ τὴν Κλυ- 
ταιμνήστρων ὀνειδίζειν αὐτῷ τὰ περὶ τῆς 

,ὔ Ν Ρ »"Ὕ Κασάνδρας. ὩΩ. 422. Ποτὶ γαίῃ χεῖ- 
3. Τὴ μὴ -“ -ὠ "ἡ ᾿ ,ὔ : ρᾶς ἀείρων] Πρὸς τῇ γῇ ὧν καὶ κείμενος, 

2 Ν ᾿ »-“ ὔ Ε) ἢ ,ὔ ἐγὼ τὰς χεῖρας περιέβαλον ἀνακουφίζων 
ΜΡ ἝΨ ἈΝ .Ἶ ΕῚ ͵ὔ Ὰ , 

αὑτὰς πρὸς τὸ ἐκσπάσαι τὸ ξίφος. 

οὕτως, παρὰ τῷ φασγάνῳ ἀποθνήσκων 
Ν Ν ͵ “ “, ΄ Ἂ καὶ ποτὶ γαίῃ χεῖρας ἐβαλλον τύπτων 

Ν Ὁ“ “Ὁ ἈΝ .- ψο τὴν γὴν καὶ ἐπαρώμενος αὐτῇ πρὸς τῇ γῇ 
Ἃ Χ 7 , »" ε ε ὧν καὶ σφαδάζων τὰς χεῖρας ὡς οἱ κατα. 

-“ 7 ᾿Ὶ ἀρώμενοι εἰώθασι ποιεῖν. ὡς ἔφη, Πολλὰ 
-“ 5 ἈΝ 

γαῖαν πολυφέρβην χερσὶν ἀλοίωα 5, ὃ δὲ. 
,ὔ 2 ᾿Αγαμέμνων οὐ καταρώμενος ἀποθνήσκων 

Ν -Ὡ “ 

δὲ περὶ τὸ ξίφος τοῦτο ποιεῖ ἀράσσων 

ταῖς χερσὶ τὴν γῆν καὶ ἐκτείνων αὐτὰς 
ΠῚ - εἰς αὐτὴν καὶ περιβάλλων. ἢ εἰς τὴν γῆν 
“ 7 

ἀείρων καὶ ἐκτείνων τὰς χεῖρας ἐβαλλον 

ἱκετεύων καὶ οἷς ἀκολούθως 
Ν -“᾿ “Ψἷ ἐπάγει, Ἣ δὲ κυνῶπις νοσφίσατο τὸν. 

7 
λιτανεύων. 

σΉος 801 ΘΧΟΟΥ βιῦ Ρουβοηι5 στ πᾷς ποίᾳ ““ ϑ4] [ΟΠ ΠΠΙΟΓΔΏ.1 νΑΥΓΪΔ ΠῚ Ιδοιῖο- 
“ἐ πρηῃ δ !. ἡ. 564. (568.) ἈΪΠΗΪΠ Ἢ ΠῚ πολυφέρβην ΡΥῸ πολυφόρβην. ΒΌΤΊΥΤΜ.. 
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Ν ᾿ “ἢ ΠΝ ς ΄ ͵7 ΜΝ Ι͂Ν ᾿ ΑΑ χερσι κατ ὀφθαλμοὺς ἐλέειν, σὺν τε στόμ ερέισαι. 415 

ἃ ᾽ ἡ ὦ 7 7 Ν ΄ ὡς οὐκ αἰνότερον καὶ κύντερον ἄλλο γυναικὺς, 
΄ Ν “ΜἭ Ἂς Ν ΕΣ 7 ἥτις δὴ τοιαῦτω μετὼ φρεσὶν ἔργω βάληται" 
“ Ν 7 ΕῚ ͵7͵ 5, ᾽ Ἀ οἷον δὴ καὶ κείνη ἐμήσατο ἔργον ἀεικὲς, 

, 7 ͵ ΄ «δὲ ν᾽ κουριδίῳ τεύξασα πόσει φόνον" τοι ἐφῆήν γε 
5" ΕῚ λ ΄ δ »᾿»᾽ 

ἀσπάσιος παίδεσσιν, ἰδὲ δμώεσσιν ἐμοῖσιν, 
32 3. 3 Υ. ς ᾿δῇ 7 Ε 5 “ οἴκαδ᾽ ἐλεύσεσθαι ἡ δ ἐξοχώ λύγρ εἰδυύϊω 
“Ὁ 3 ε 5} 3 κ΄ ) οἱ τε κατ ωἰσχος ἔχευε, καὶ ἐσσομένησιν ὀπίσσω 

». ω γ Ε Ἀ 5. θηλυτέρησι γυναιξὶ, κωὶ ἡ κ᾽ εὐεργὸς ἔησιν. 
«Ὗ 5) εἶ 4, ὃς ἐξ ΄ » δὰ ΄ Ὡς εφατ΄ αὐτὰρ ἐγώ μιν ἀμειβόμενος προσέειπον" 

Ν 2: , Ν, 7 3 ΄ 2 Ν ὦ πόποι, ἡ μάλα δὴ γόνον Ατρέος εὐρυόπω Ζεὺς 
᾽ Ἂ ὙΨ Ξ ὃι, Ἢ ἐκπάγλως ἤχβηρε, γυναικείως διὼ βουλὰς, 
3 Ε » ΄ Ὰ 5 7 5 “ἷ ἐξ ἀρχῆς Ἑλένης μὲν ἁπωλόμεβθ᾽ εἵνεκω πολλοί" 

᾿ ΄Ζ , ΕΝ “΄“νυ » σοὶ δὲ Κλυταιμνήστρη δόλον ἥρτυε τηλόθ ἐόντι. 
ἃ 3 , « ΄ Ἴ δι ἀνίαν. ἃ Ψ' ΄ Ὡς ἐφάμην" ὁ δέ μ᾽ αὐτίκ᾽ ἀμειβόμενος προσέειπε" 

»“ “ Ζ΄ Ν 3 “' τῶ νυν μήποτε καὶ σὺ γυναικί περ ἡπίος εἰναι, 
 υν “»Ἥ «“ ΄ .«“ Φ " ἣν μηδ᾽ οἵ μῦθον ἅπαντα πιφαυσκέμεν, ὃν κ᾽ εὖ εἰδῆς, 

ἢ ἌΓΩΝ Ν ᾿ ᾿»: δὰ Ν ᾿ ες, ὠλλὼ τὸ μὲν φάσθαι, τὸ δὲ καὶ κεκρυμμένον εἶνωι. 
5» ΕἸ ΕῚ Ε] -Ὁ ᾽ 5} 9) αλλ οὐ σοίγ Ι ᾿Οδυσεῦ, φόνος ἐσσετῶι ἐκ τε γυναικός" 

430 

435 

440 

427. βάληται] βούληται (819) Η. 10. βέργα. 428. βέργον ἀξεικές. 
431. βοίκαδ. λυγρὰ Ειδυῖα. 432. οἵ τε νἱάδίιγ ἢ 556 ἃ τ. ῬΖ. Η. 
ΡΟΗΒ. ἥ τεῦ. 10. Ποῖ. 4323. ἥ] εἴ Ρ. 10. εὐβεργός. 434. προσέξειπο. 446. ἤχθῃρε] ἥχθειρε Υ. 430. προσέξειπε. 440. βοῖ. 
βειδῆς. 442. φάσθαι, τὸ δὲ καὶ κεκρυμμένον] φαῦσθαι" τὸ δὲ κεκρυμένον. Ἡ. 
443. τε] γε Η. Υ. 

ἀπεστράφη μὴ αἰδεσθεῖσα. Β. Ο. ταιμνήστραν Ταντάλῳ, ὡς Εὐριπίδης 
425. Κατ᾽ ὀφθαλμοὺς ἑλέειν Καθελεῖν, ([ρἢ. Αι]. 1140.) εἰσώγει αὐτὴν λέ- 
συγκλεῖσαι, συσφίγξαι. Β. 427. Ὡς] γουσαν, ἜἜγημας ἄκουσάν με κἄμβαλες 
Ὄντως», Β. 427. βάληται οἰΐϊαι βίᾳ", Τὸν πρόσθεν ἄνδρα Τάνταλον κατα- 
8600]. Ηδὴ]. ϑεὰ αἱϊιά βοῖιοὶ. κτανών. Ω. 432. Καὶ ἑαυτῇ αἶσχος 
ἂθ τοΐο νϑῦϑιι, ἐν πολλοῖς οὐ φέ- ἐπέβαλε. Ἡ α{]. 433. Εὐεργός) Καλο- 
ΣΤ Ροτίβοίο, ιῦ 5606] εργός. Καὶ ἐκείνῃ, ἥτις εὐεργὸς καὶ 
ΟΥ του. ἀράϊη, ΟΠ Ὠπ [δΥ6 4] ἀγαθὴ ὑπάρχει γυνή. Β. Σώφρων, καλὰ 
ΡΓῸ ΒΡ0.}8. ποίϊδηζιν αἰἰρηἰββίπηιιβ ἔργα πράσσουσα. Ψυϊο. 434---..30. 
ἶσος 4π| ὀχραησάῦαν, ΡΟῊ 5. 420. ᾿Αθετοῦνται παρὰ ᾿Αριστοφάνει. Ἠδγ]. 
ΚΚουριδίῳ] Ὅτι κουρίδιον αὐτόν φα- 436. Γυναικείας διὰ βουλάς] Αἰνίττεται 
σιν , ἔνιοι γὰρ γεγαμῆσθαι τὴν Κλυ- τὴν ᾿Αερόπην. νυ]ρ. 441. Τρὲς, μηθ᾽ 

Ρ Ὑιά. μοῦ. δὰ ν΄. 140. 
 ϑ0γ. φησιν. Ὅτι---φησιν, Ὠἰμἰγατη ἴθ σημειοῦνται ΨΟΥΒΙΠΏ. ΒΟΤΊΜ. 
Υ Τὴ οαά. κἄλαβες βίᾳ, χαρά πλϊΓα ἢ) Δ} ἰδ} θη} ροβὲ ἕγημκας ἄκουσαν: αἰ ΓΟ τἶχ πὰ αὐ θίτπ αὐ Γαοτῖς ΟἹτι χάμβαλες βίαν. ΒΌΤΥΜ. 
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λίην γὰρ πινυτή τε, καὶ εὖ φρεσὶ μήδεα οἶδε, 

κούρη Ἰκαρίοιο, περίφρων Πηνελόπειω. 

ή μέν μιν νύμφην γε νέην κατελείπομεν ἡμεῖς, 

ἐρχόμενοι πόλεμόνδε' πάϊς δέ οἱ ἡν ἐπὶ μαζῶ, 
νήπιος, ὅς που γὺν γε μετ᾽ ἀνδρῶν Ἵζει ἀριθμῷ, 

ὄλβιος" ἡ γὰρ τόν γε πατὴρ φίλος ὄψεται ἐλθῶν, 

καὶ κεῖνος πωτέρω προσπτύζεται, ἡ θέμις ἐ ἐστίν. 
ἡ δὲ μΕ ἐμὴ οὐδέ ἊΝ υἱος ἐνιπλησθῆναι ἃ φκοῖτις 

ὀφθαλμοῖσιν εουσε" πάρος δέ με πέφνε καὶ αὐτόν. 

ἄλλο δέ τοι ἐρέω, σὺ δ᾽ ἐνὶ φρεσὶ βάλλεο σήσι" 
κρύβδην, μηδ᾽ ἀνωφανδα, φίλην ἐς πατρίδα γαΐϊων 

γηώ κατισχέμεναι" ἐπεὶ οὐκ ἔτι πιστὼ γυναιξίν. 
ἀλλ᾽ ἄγε μοι τόδε εἰπὲ, καὶ ἀτρεκέως κωτώλεξον, 
εἴ που ἔτι ζώοντος ἀκούετε πωιδὸς ἐ ἐμόιο, 

ἥ που ἐν ̓ Ορχομενῶ, ἤ ἐν Πύλῳ ἡμαθόεντι, 

ἥ που πὰρ Μενελάῳ ἐνὶ Σπάρτη εὐρείῃ, 

οὐ γάρ σῶ τέθνηκεν ἐ ἐπὶ χθονὶ ὃν ἰος Ὀρέστης. 

Ὡς ἐφατ᾽" αὐτὰρ εγώ μιν ὠμειβόμενος προσέειπον" 

᾿Ατρείδη, τί με ταῦτα διείρεαι ; οὐδέ τι οἶδα, 

ζώει ὅ ὁγ᾽ : Ἶ τέθνηκε" κακὸν δ᾽ ἀνεμώλιω βάζειν. 
Νώ; μεν ὡς ἐπέεσσιν ἀμειβομένω στυγεροῖσιν 

ἐστώμεν ἀχνύμενοι, θαλερὸν κωτῶὼ δώκρυ χέοντες. 

Ἦλθε δ᾽ ἐπὶ ψυχὴ Πηληϊάδεω ᾿Αχιλῆος, 

καὶ Πατροκλῆος, καὶ ἀμύμονος ᾿Αντιλόχριο, 

444. Ποῖδε. 

445 

450 

455 

46ο 

465 

446. νέην] νέκυν, οὖ 5:10 ΧΆ 80. γρ. γε γέζν Η. ΜρΙὰΒ ΘΙΤΟΥ͂, 
βΒθρἃ ΟὈβθυνδυῖ ποὴ ᾿η0{1}15. ΨΙά6 μα δά ξ΄. λοό. ΡΟΒΒ. 447. βοι. 
453. ξερέω. 455. οὐκ ἔτι] οὐκέτι ΚΝ. 456. βειπέ. 457. ἐμοῖο] ἐμεῖο ΗΟ, 
459. Μενελάξῳ. 46ο. δῖῥοςς. 461. προσέξειπο. 4662. ᾿Ατρεβίδη. Ροῖδα. 
464. ξεπέεσσιν. 

οἷ, κακῶς. 81]. 457. Εἴ που ἔτι ζώ- ἀσφάλεια»). ἐκεῖ γὰρ καὶ οἷ κοινοὶ τῶν 
οντος] ᾿Αθετεῖτωι διὰ τὸ εὔηθες. εἰ γὰρ" 

ἐπέπειστο ὅτι οὔπω τέθνηκε, πρὸς τί ἐρωτᾷ, 
Ἤ που ἔτι ζώοντος ἀκούετε; Η17]. 458. 
Ἢ ἐν Πύλῳ] Παρὰ μὲν Νέστορι ἐν 
Πύλῳ δοξάζει αὐτὸν εἶναι διὰ τὴν ὑὕπερ- 
βάλλουσαν φιλανθρωπίαν ( υ]ρ.. φιλίαν) 
καὶ δύναμιν τοῦ Νέστορος, παρὰ δὲ Μενε- 

λάῳ διὰ τὴν συγγένειαν, ἐν ᾿Ορχομενῷ 
δὲ διὰ τὴν ἀσυλίαν (νυ. Ἰῃ5. καὶ 

πόλεων θησαυροὶ πρώην ἔκειντο, ἱερὸν δὲ 
ἐκεῖσε τῶν Χαρίτων μέγιστον ἦν. τοῦτό 

φησι καὶ ὁ ποιητὴς ἐν Ἰλιάδι ((΄. 381.) 

Οὐδ᾽ ὅσ᾽ ἐς ᾿Ορχομενὸν ποτινείσεται 
(Ό]ρ. προτινείσσεται). Β. Ο. ψυϊρ. 
(β8εα Ψυ]ο. ράυ]ο ΔΠ1Π06γΓ 1 γοΪ8, 
6486 μαῦθϑῦ θη] θᾶ 46 αὐ Ιδγι τὴ 
τριηρ]9). 460ο. Οὐ γάρ πω] Οὐ γάρ 
που, αἱ ᾿Αριστάρχου, Ηδ1]. 467. Πα- 

- ἀρ. 
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» ΡΒ "7 " “ἢ Ὁ Λ Αἴαντός θ᾽, ὃς ὥριστος ἔην εἶδός τε, δέμας τε, 

»“"Ὕ»" "7 » δι ἃ 7 τῶν ὥλλων Δανάων, μετ ἀμύμονω [Πλείωνα. 
5) δὲ ΄ δ ̓ι ᾽ (δι εγνω δὲ ψυχή μὲ ποόωκεος Αιωκίθαο, 

4“..9 Ἦν 3) καί ῥ᾽ ὀλοφυρομένη ἔπεα πτερόεντα προσηύδα" 
Ἁ ᾽ ων Φ, ἢ “ὦ, Διόγενες Λαερτιάδη, πολυμήχαν ᾿Οδυσσεῦ, 

΄ ἅ ὼν “ὍΝ ᾽ ΄ ; σχέτλιε, τίπτ᾽ ἔτι μεϊῷον ενὶ φρεσὶ μήσεαι ἔργον ; 
᾿Ψ "7 “] δὰ ᾿' Η “ Π) 6 Ν πσῶὼς ἐτλής Αἰδόσοε κωτελ ἐμέν, ἔνϑω τε νεκροὶ 

3 ᾿ 5 7 Ἂ» γΨ, νψ ἀφρωδέες ναίουσι, βροτῶν εἴδωλα κωμόντων ; 
ΩῚ "} " ἥν ἀν τὰ »ἢ » »" ΄ Ὡς εφατ᾽ αὐτὰρ ἐγώ μιν ἀμειβόμενος προσέειπον" 

Π ἊΝ ““ ΄ «λΔ ΄ ῳ "9 “ὖ ω Αχίλευ, Πηλέος υἱὲ, μέγω φερτατ Αχαίων, 
Ξ ͵7, ]ς » 3 Ἂν ἥλθον Τειρεσίαο κωτῶὼ χρέος, εἴ τινω βουλὴν 
ΒΩ « ΕῚ ᾽ ς εἰποι, ὅπως ᾿Ιθάκην ἐς παιπαλόεσσαν ἱκοίμην" 
» 7] Ν ἣν Ε] .«" Ε ΕῚ ΄ω οὐ γώρ πω σχεδὸν ἥλθον Αχωιῖδος, οὐδέ πω ὠμῆς 
»-» » ΄ ΠῚ Ἴ ΓᾺ ΠῚ »“ : ᾽ Ὁ γῆς ἐπέβην, ἀλλ᾽ αἰὲν ἔχω κακά; σεῖο δ᾽, Αχιλλεῦ, 

327 5. ἘῸΝ 7 ")Ἅ 7) δ. 1 ΕῚ 7 οὔτις ἀνήρ προπάροιθε μωκώρτωτος, οὔτ᾽ ἀρ ὀπίσσω" 
λ ἶ ᾽ " »᾿΄ πρὶν μὲν γάρ σε ζωὸν ἐτίομεν, ἴσα θεοῖσιν, 

“ »“» εὖ ΄ ΄ Ἂ ᾿Αργεῖοι, νῦν αὖτε μέγω κρωτέεις νεκύεσσιν, 
» Ἐν» τ ᾿ » 7 Ν 5 ͵)ῷ Ε “»ἭἪ ἐνθάδ᾽ ἐών: τῷ μήτι θανὼν ὡκωχίζευ, ᾿Αχιλλεῦ. 

« 3 7 « ᾽ " ᾽ γ» ΄ Ὡς εφάμην" ὁ δέ μ᾽ αὐτίκ᾽ ἀμειβόμενος προσέειπε 
᾿ ͵ " γ, 5.»,μὨΕ Ὁ » μὴ δὴ μοι θάνατόν γε παραύδα, φαίδιμ Ὀδυσσεῦ" 

ΕΣ. 7 Ν »Ψ Ὑ βουλοίμην κ ἐπάρουρος ἐὼν βητευέμεν ἄλλω 
3 Ἂ θι .ὸ ΄ Ὄ Ν 7] » τής ἀνδρὶ πῶρ ὠκλήρω, ω μή βίοτος πολὺς εἰή, 

475 

48ο 

468. Ρεῖδος. 
473. βέργον. 
10. ᾿Αχαιξῶν. 

486. προσέξειπε. 

471. δἼῚ γ δ. Ἑ:0. βέπεα. 
475. Γείδωλα. 4770. προσέξειπον. 
470. ξείποι. 480. ᾿Αχαιξίδος. 

472. διξογενὲς Λαξερτιάδη. 
477. Πηλέος] Πηλέως Η. 

483. ἴσα. 484. ᾿Αργεῖ βοι. 

τροκλῆος] Αὕτη ἢ γενικὴ ἀπὸ εὐθεῖάς ἐστι ᾿Αποθανόντων. να, 438. Βουλοίμην 
τῆς Πατροκλῆς, ὡς Φιλοκλῇ; καὶ Σοφο- 
κλῆς. Ψα]ρ. 470. Ἔγνω δὲ ψυχή με 
Μεθὸ ἔπιε τοῦ αἵματος. ἔστι δὲ κατὰ τὸ 
σιωπώμενον. Ὁ’. ῷ, 473. Μήδεαι 5ὶς 
ἰθυαιηα ἴῃ ο. ἀῃΐ, 564 οὑπὶ ΒΟ θο ο 
βουλεύσῃ, ἐργάσῃ. Ψυ]οσ. 475. Αφρα- 
δέες} ᾿Αδιανόητοι, ἢ ἀσώματοι. ΕἸἴδωλα] 
"Αἱ εἰς τὸ ἰδεῖν μόνον εἰκόνες. Καμόντων]} 

κ᾽ ἐπάρουρος] Πῶς τοσοῦτον φιλόζωον εἰσ- 
ἄγεϊ τὸν προκρίνοντα τὸν ὀλιγοχρόνιον 
μετ᾽ εὐκλείας ζῆν ὃ ; ἤτοι οὖν παραμυθού- 
μένος τὴν δυστυχίαν ᾿Οδυσσέως ταῦτά 
φησι, ἢ τὸ ἄπρακτον τῶν νεκρῶν ὁρῶν 
βδελύττεται παρὰ 
δίαιταν. ᾧ,. ᾿Επάρουρος] Γεωργός" ἢ 
ἐπίγειος καὶ ζῶν. Β. 480. ᾿Ακλήρῳ] 

Ν “-“ “ 
ΤῊ τοῖς νεκροῖς 

5 Μυμ]4 ἢεθο ἴῃ Βιιης Βοηβιιηι δαυοϊοηὰ ᾿πεἰσάγει αὐτὸν, «ροκρίνοντα τὸν μακρὸν ἀλλ᾽ 
ἀκλεᾷ βίοτον τοῦ ὀλιγοχρόνιον μετ᾽ εὐκλείας ζῆν. ΒΌΤΤΜ. 
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ῆ πᾶσιν νεκύεσσι ι καταφθιμένοισιν ἀνάσσειν. οὐ δ8 

ὠλλ᾽ ἄγε μοι τοῦ παιδὸς ἀ ἀγαυου μῦθον ἔ ΕΜΨΕ 

ῃ ἐπετ' ἐς πόλεμον πρόμος ἔμμενωι, ἠὲ καὶ οὐκί. 

εἰπε δὲ μι; Πηλήῆος ἀμύμονος εἴ τι πέπυσσαι, 

ἤ ἔτ᾽ ἔχει τιμὴν πολέσιν μετὰ Μυρμιδόνεσσιν, 

ἡ μιν ἀτιμάζουσιν ἃ ἀν᾽ Ἑλλάδα τε Φθίην τε, 495 

οὕνεκά μὲν Κ κατὰ γήρας ἔχει χεῖράς τε πόδας τε. 

οὐ γὰρ ἐγὼν ἐπαρωγὸς ὑπ᾽ αὐγὰς ἠελίοιο, 

τοιος ξῶν, οἷός, ποτ᾽ ἐνὶ Τροίῃ εὐρείῃ 

πέφνον λαὺν ἄριστον, ἀμύνων ᾿Αργείοισιν. 

εἰ τοϊόσ δ᾽ ἔλθοιμι μίνυνθά ΜῊΝ ες πατέρος. δῶ, 500 

τῷ κε τέῳ στύξαιμι μένος καὶ χειρῶς ἀάπτους, 

δὲ ΧΕΙνΟν βιόωνται, ἐ εέργουσίν τ᾽ ἀπὸ τιμῆς. 

Ὧν ἔφατ᾽" αὐτὰρ ἐγώ μὲν ἀμειβόμενος προσέειπον" 
ἤτοι μὲν Πηλήος ἀμύμονος οὔτι πέπυσμαι" 

αὐτάρ τοι ποωιδός γε Νεοπτολέμοιο φίλοιο κοῦ 

πᾶσαν ἀληθείην μυθήσομαι, ἃ ὥς ὦ κελεύεις" 

αὐτὸς γάρ μιν ἐγὼ κοίλης ἐπὶ γηὸς εἰσής 

ἤγωγον ἐκ Σκύρου μετ᾽ εὐκνήμιδως ᾿ Αχωιούς. 

400. ξβανάσσειν. 491. ἔνισπε] ἐνίσπε ροβί ταϑιυγαῃι Η. 493. βειπέ. 
499. λαβόν. ᾿Αργείβοισιν. 500. πατέρος] πατρὸς Ν. 5Ο1. τέῳ] τεῶ 

ϑθα τέων ΘΧ διθηᾶ. εἰυϑά. πη. Η. τέων ΚΝ. 502. ἀπὸ] ἄπον.. 10. ἐβέρ- 

γουσιν. 502. προσέβειπον. 50ῇ. ἐξίσης. 5οῦ. ᾿Αχαιβούς. 

ἸΠένητι, κλῆρον καὶ οὐσίαν μὴ ἔχοντι οἷος ἤμην πρὶν ἐν ζωῇ, ὃ διὰ τοῦτό τινι 

Β. Βώτος] Γρ. βίος. ἨΔ]. 405. στυγητὸν ποιήσαιμι τὸ ἐμὸν μένος καὶ 

᾿Αν᾽ Ἑλλάδα τε Φθίην τε] Σημείωσαι τὰς χεῖρας, ᾧ ἄν τινι εἰς κατάπλη- 

μόνην τὴν Φθίαν Ἑλλάδα λέγειν τὸ Ὅ- ἔξιν ἄγοιμι (ν. 5680]. 54.) Β. Ὁ: 
᾿μήρον καὶ “Ἕλληνας μόνους τοὺς ἐνοικοῦν- δο1. Τῷ κέ τεῳ] Οὕτως ἄν τινι. Στύ- 

τας αὐτῇ. τοὺς δὲ ἐν ἄλλοις τύποις ο΄- ξαιμῇ Εἰς κατάπληξιν ἀνάγοιμι (δου. 

κοῦντας ᾿Αργείους κικλήσκει καὶ ᾽᾿Αχαι- ἀγάγοιμι). ]ρ. ὋὉ ᾿Αρίσταρχος καὶ 

οὖς. Β. 407. Ζηνόδοτος, εἰ γὰρ ἐγών. ἐγκλίνει τὸ τέων. αὐ]. [Ιη οοὐ. Μὶη- 

Ηδγ]. Ψιπά. 133. δοο, Εἰ τοῖόσδ᾽ ἀοὉ. ςο., 4! παρϑῦ τέων, διιρ61- 
ἔλθοιμι Ἐὰν ἦλθον τοιοῦτος αὖθις ἀπὸ 5οτὶρίμιη δϑΐ ἐκείνων. κοῦ. Ἔκ Σκύ- 

τοῦ ἄδου" εἰς τὸ τοῦ πατρός μον δῶμα ρου] Σκύρος" ἐστὶ πόλις Δολυπίας. Ο. 

ε Ηπουδαια Ρούβοηι5 οχ ΗΔ]. βθὰ [Δ Π6ΌΆ 1) 50 Βο] τὴ δα 408. αυοάσιια τεϑρι οἷα 
Ἰεοοῃοια Ζεοποδοΐδαιη. Εῤ βᾶπ6 νϑῦρα ἀπὸ σοῦ ὥδου ΘΧρ] σατο ν᾽ ἀθηίαν 1}1ἃ ὑπ᾽ αὐγὰς 
ἠελίοιο. [Πιῖο6 ΔυαΐΘ ἢ] ΨΟΙΓΔΏῚ 6556 Ζοηοάοί Ἰοοομοπη, ΔῈ] μφο νοῦθρθα οβίοηααπῃῖ, 

σοῖος ἐὼν οἷος ποτε, δα αι θη τ ϑριοὶῦ ΒΟ ΠΟ] ΠῚ Π15. οἷος ἤμην, αυθαιθ ΠΟΠΊΟ ΠῸῚ 
ΑΥΙβία οι ΟΠ} αΠΡΈΓΟ Ροίυί σατη [4}} ΒΟΓΙΏΟΠΘ, Οὐ γὰρ ἐγὼν ἐπαρωγός. ΒΌΤΤΥΜ. 

ν Εΐγηι. Μ. Σ κύρος ἢ νῆσος. ἐπεὶ ἀργιλώδης ἐ ἐστὶ καὶ χλευκόγεως. σκύρος γὰρ ἡ λατύπη. 
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ἥτοι ὅτ᾽ ὠμφὶ πόλιν Τροίην φραζοίμεθω βουλὰς, 
Ὺ΄"»ο. 7] 

ς 

511. τ᾽ οἸ| Ἡ, 10. 

ἴο Η. 10. μαρνοίμεθ᾽ 

θύϊ Ἡ. Ν. οὔποτ᾽ ἐνὶ πληθυ ΥΥ. 
Η. ἑνὶ 10. βόν. ξείκων. 

δῦ Ηδβνο ῖι5, 

᾿πτυβ βιιμ), ΒΟ ἰαϑίθς Η, 
811} Βοῦρα. ΡΟῚ 5. 

Ψιηά, 133. Ψ].. ςου. Τρισυλλά- 
βως τὸ Τροΐην; ὡς καὶ ᾿Δρίσταρχός φησι. 
Ἦδι]. ΨΊμα. 133. ςιο. Μύθων] Τῶν 
συμβαλλομένων εἰς τὸ κρατεῖν. λόγων. 
Τυϊν. και. Νικέσκομεν (55. 6. 
ληΐ.}} ᾿Ενικῶμεν. ΨῸΪΣ. ς 18. ᾿Αλλ᾽ 
εἶον] ᾿Αλλὰ μυθήσομαι οἵως τὸν Τηλε- 
βίδην κατενήρατο. Θαυμαστικῶς δὲ τὸ 
ἶον. Ω. 510. Εὐρύπυλον Χ] Εὐρύπυλος 
᾿Αστυόχης καὶ Τηλέφου τοῦ “Ηρακλέος 
ταῖς λαχὼν τὴν πατρώαν ἀρχὴν, τῆς 
Μυσίας προΐστατο (νιρ. τῆς Μυσίας 

ἔδυμος λέγε: ἐν ὑπομνήματι ξ΄. ᾽᾿Οδυσσείας. 
ιν τηη5, σοΥτὶ σοηάππν ριὰ ΕἸντηοΙοραπι λ. 

. 3 3, 5 7] αἰεὶ πρῶτος ἔβαζε, καὶ οὐχ ἡμάρτανε μύθων" 
» ᾽ 5 δίς» Ν ΄ τ΄ Νέστωρ τ᾽ ἀντίθεος καὶ ἐγώ νεικέσκομεν οἴω. 

“νΝςΝ Ὁ Ἀ ΄ 7 Ζ7 3. 9 Ἀ αὐτὰρ οτ ὠμῴι πόλιν Τροίην μιωρνοίμεεθ᾽ ᾿Αχαιοὶ, 
37 ᾽ Ἦ »» » » 5» » « οὕποτε ἐς πληθὺν μένεν ἀνδρῶν, οὐδ᾽ ἐν ὁμίλῳ, 

᾽ ῪἮ΄Ν ]Ί]οΙ Ν᾿, “ὮΝ τ ᾽ Ν ἔς ὥλλω πολὺ προθέεσικε, Τὸ ον μένος οὐδενὶ εἰ κων" 
Ἂς Σ.. ᾿᾿ »" 2 ».»»» οὐὧν ἦν πολλοὺς δ᾽ ἄν ρῶς ἐπεῴνεν ἐν αἰνή δηΐοτήτι. 

Υ Ε Ε ἿΝ ᾽ Ἂς 7 , 958» » 7] πάντας δ᾽ οὐκ ἂν εγώ μυθήσομαι, οὐδ ὀνομήνω, ε ῃ .» ᾽ 5 ὅσσον λωὺν ἔπεφνεν ἀμύνων ᾿Αργείοισιν" 
...) . ἜΝ ὦ »} ͵ γν ᾿ὡλλ᾽ “οἷον τὸν Τηλεφίδην κατεγήρωτο χώλκῷ 
Ψ ᾽ 4.1 Ἄ Ν Ἴ "» ω ᾽ “Ἕν ς ᾿ “ ἥρω Ευρύπυλον' πολλοὶ δ ομμῷ αὑτὸν εταιροι 

͵ 
“ ᾿χήτειοι κτείνοντο, γυνωίων εἵνεκα δώρων" 

1ὴη ΓΠΔΓΡ᾽. τ{ΓΕΠΊ 6116 νικάσκομεν οἵ νικέσκομεν Ἡ, νικάσκομεν ὟΥ. 
πόλιν Τροίην) ἐν πεδίῳ Τρώων Ν,. ὙΥ, τροΐην, 

᾽Αχαιοὶ) μαρνοίμεθα χαλκῷ ὙΥ. 
513. οὔποτε ἐς πληθὺν] οὐδέποτ᾽ ὁἐχ οηθηα, Η. Εἰ Βη6. νϑγδῖο πο ἐνὶ πλη- 

514. ὃν] ἐὸν Υ͂. 
517. λαβόν. ᾿Αργείβοισιν. 

γεκα δώρων Ρ] ΓΑ] ΘΟ Ὠϊτηθυιιμ γϑίϊηοῖ δυϊδ μι ΑΡΟΙ]]ο 8. ϑ'6α 5 ΠρΉ]ἀγθι 
Οὐ} 5. Ἰοοιι5 11 Ιθρϑηάιιβ ε Μϑ. Γυναώου. γυναικείου. Γυναίον εἵνεκα δώρου. οἰο. Νοη Ιοηρο ἃ ποὺ ἰοζο, 

ἈΔῸΓ νοῸ6 φερσεφόνης Εἴ π᾿ διιρτὰ φ ργΐογθῃ ρα- 

51ο 

515 

520 

νεικέσκομεν νικέσκομεν οἵ ΒΌΡρΥΔΒΟΥ, ἐνικοῦμεν. 

512. ἀμφὶ 
8664. ἦτο ριιηοΐα Ὠ]ρΥΊΟΓΘ αἰγαιηθη- 

10. ᾿Αχαιβοί. 

10. οὐδενὶ} οὐδ᾽ ἐνὶ 
520. γυναίων εἵ- 

566 γΘΥΞΙ15. ΠΙΙΠΊΘΙΠ ποΐαχο ὁὉ- 

ἀρχῆς προΐσταται). πυθόμενος δὲ Πρία- 
μος περὶ τῆς τούτου δυνάμεως ἔπεμψεν 
εἰς (νυ ρ. ὡς) αὐτὸν ἵνα παραγένηται 
σύμμαχος. εἰπόντος δὲ αὐτοῦ ὡς οὐκ 
ἐξῆν αὐτῷ διὰ τὴν μητέρα, ἔπεμψεν ὁ 
Πρίαμος τῇ μητέρι αὐτοῦ δῶρα" ἡ δὲ 
λαβοῦσαν τὸν υἱὸν ἔπεμψεν ἐπὶ στρα- 
τείαν (Ὡ. στρατόν). ὃν Νεοπτόλεμος ὁ 
τοῦ ᾿Αχιλλέως υἱὸς ἀναιρεῖ. 9. γα !ρ.. 
οἱ δίς αιΐάθπι δάαϊι: ἡ δὲ ἱστορία 
παρὰ ᾿Ακουσιλάῳ. (ϑίιγΖ, πηι. 24.) 
520. Κήτειοι} Τινὲς ἀπέδοσαν μεγάλοι, 

οί ηἶδὶ οἱ του ἴῃ σΟπηπη. δα ξ ΟὈβοσυανῖζ 
ΒΟΤΊΥΜ. 

ΣΤα Ψυ]ς.. Ἰοπγηνα 5 Ιοοο καπΐ ἸΏ ΟΡΤΙ ὙΟΓΒῚΙΒ 5 1 8---ς 20. οἱ πηράϊι5 αἰ δ πὶ ἴα Βουῖρ- ἴῃ δὰ. δηΐ. ἥροα Ε. πολέες δ᾽ α. «.«ε. ΒΌΤΤΜΗ. 
Σ ΨῺ]ρ. τῇ μητέρι αὐτοῦ δῶρον᾿Αστυόχῃ 
ΤΊΜ 

ΥΌΙ,. 1. 

χρυσὴν ἄμπελον, ἡ δὲ λαβοῦσα τὴν ἄμπελεον---, 

8.1, 



442 ΟΔΥΣΣΕΙΑΣ ΔΛ. 521-.-.528. 1.18. ΧΙ, 

κεῖνον δὴ κάλλιστον ἴδον, μετὰ Μέμνονα, δῖον. 

αὐτὰρ ὅτ᾽ εἰς ἵππον κατεβαίνομεν, ὃν κάμ' ᾿'Επειὸς, 

᾿Αργείων οἱ ἄριστοι, ἐμοὶ δ᾽ ἐπὶ πάντ᾽ ἐτέτωλτο, 

ἡμὲν ἀνωκλινῶι πυκινὸν λόχον ηδ᾽ ἐπιθέϊναι" 

ἔνθ᾽ ἄλλοι Δανωῶν ἡγήτορες, δε μέδοντες, 525 
»ῸὋὉὉ 

δάκρυά Ἢ ὠμόργνυντο, τρέμεν δ᾽ ὑπὸ γυϊω ἑκάστου" 

κεῖνον δ᾽ οὔποτε πάμπαν ἐγὼν ἴδον  ὀφθαλμαῖσιν, 

οὔτ᾽ ὠχρήσωντω χρόω κάλλιμον, οὔτε παρειῶν 

521. Είδον. δῖΡον. 

γείξων. 
10. ξεκάστου. 5.27. Εἶδον. 

παρὰ τὸ κῆτος. κρεῖσσον δὲ ἀποδιδόναι 

Μυσῶν ἔθνος τοὺς Κητείους. ἦν γὰρ ὃ 

Τήλεφος Μυσίας βασιλεὺς, καὶ ᾿Αλκαῖος 

δέ φησι, τὸν Κήτειον ἀντὶ τοῦ Μυσόν. 

γυ!ρ. Κήτειοι, προπαροξυτόνως. καὶ 

τοὺς μεγάλους ἀκουστέον παρὰ τὸ κῆτος, 
ὡς καὶ ᾿Αρίσταρχρε' ἄλλοι δὲ ἔθνος Μυ- 

σίας τοὺς νῦν ᾿Ελεώτας ἃ καλουμένους. 
ἔνιοι δὲ γράφουσι, κήνειοι (ΟΡΊΠΟΥ κή- 
δειοι. ΡΟΝ. ) οἱ συγγενεῖς. οἱ δὲ, χή- 
τεῖοι γυναίων, οἷον ἐστερημένοι, τῶν γυναι- 
κείων δώρων ἕνεκεν Ῥ' εἴγε καὶ ὁ Ἕκτωρ 
φησὶ, Τὰ φρονέων δώροισι κατατρύχω 
καὶ ἐδωδῇ Λαοῦς (1]. ρ΄. 225.) ἄμεινον 
δὲ τῷ ᾿Αριστάρχῳ πείθεσθαι. ἨΔ1]. 10. 

Ω. Γυναίων εἵνεκα δώρων] "Ἔνιοι μὲν 

γύναια δῶρα ἀπέδοσαν τὴν χρυσὴν ἄμπε- 
λον ἣν ἐχαρίσατο Ζεὺς Τρωὶ ἀντὶ τῆς 
Γανυμήδους ἁρπαγῆς, ἥτις κατὰ διαδο- 

χὴν μετέπεσεν εἰς Πρίαμον. οὐδὲν δὲ 
τούτων οἶδεν Ὅμηρος. κρεῖσσον δὲ ἀποδι- 
δόναι ὡς ὑπέσχετο Πρίαμος τῷ Ἐὐρυπύλῳ 
μίαν τῶν θυγατέρων δώσειν γυναῖκα. ὡς 

2 Τῃ ῬᾺ]. δβουϊ ρίπμ οἱ μεγάλοι καὶ οἱ ποῦ κήπους. 

Ὁ Μϑδηϊξοβίο πος ΟΟΥΙρίΠΊ ΟΧ ᾿Ελαιάτας : 

δ 

522. κατεβαίνομεν] κατεβαίνομεν Ἡ. 

5.24. ὑποῖηῖβ πο αάϊ ὙΥ, 
523. ᾽Αρ: 

526. τρέμεν δ᾽] τρέμον θ᾽ Η. 

καὶ ᾿Οθρυονεῖ ὑπέσχετο (1]. ν΄. 265.). 
ἐν δὲ ἄλλῳ, τῶν δοθέντων δώρων τῇ Εὐ-᾿ 

΄ οἶνδι}. - , [Ὰ 
ρυπύλου γυναικὶ ὑπὸ τοῦ Πριάμου, ἵνος 

πείσῃ τὸν ἄνδρα αὐτῆς ἄκοντα ἐπιστρα- 

τεῦσαι συμμαχήσοντα τοῖς Τρωσί, Πρ. 
Γυνωίων εἵνεκω δώρων) “Α ἐδίδων (501. 
-ουν) ξένιω εἰς τὸ καταπεῖσαι τὸν ἄνδρα 

ἐξελθεῖν εἰς τὸ ταξείδιον. Οἱ μὲν, διὰ, 

τὸν Ἑρμιόνης γάμον. Ἔν Τροίῃ γὰρ πρῶ- 

τὸν ὑπέσχετο καὶ κατένευσεν (δ΄. 6.) 
ὁ Τηλέμαχος (ὃ Μενέλαος 6πη. Μα1.) 

τῷ Νεοπτολέμῳ, οἱ δὲ, ὅτι ἄμπελον χρυ- 
Ν ΄ Ξ Γ, ΕῚ ,ὔ : σὴν Πρίαμος ὡμολόγησεν ᾿Αστυόχῃη τῇ 

ἑαυτοῦ ἀδελφῃ “ Εὐρυπύλου δὲ μητρὶ, ἐπὶ 
“ 7, Ἁ «͵ὔ “ Ν [ 7] 

τῷ πέμψαι τὸν υἱόν. ἔνιοι δὲ, ὅτε Πρία- 

μος ὑπέσχετο μίαν τῶν θυγατέρων Ἐῤ- 
,ὔ 5 ’ὔ -“" [ 4159 ρυπύλῳ ἐκδώσειν γυναῖκα, ὡς καὶ ᾿Οθρυο- 

νεῖ, Β. Ω. 524. Ἠμὲν ἀνακλῖναι]} 
Περιγραπτέον ἡ ὡς ἀπρεπῆ. βυρωροῦ γὰ 
ἔργον. Ἐπ πιοχ : ̓Αρίσταρχος οὐκ οἶδε 
τὸν στίχον ἐνὶ (ἔνια ΘΙ. ΡΟΙΒ.) 

τῶν ὑπομνημάτων. ΡΟΈ 5. εχ Ηαη. 
525. ᾿Αρίσταρχος, Ἔνθ' ἄλλοι πάντες 

ΒΌΤΊΤΜ. ᾿ 
Δ ΠΟ ΠΔΠῚ 8} ᾿Ελαίᾳ Δ 011 415 ἀτθα ἴον" 

τηδῖαϊ 8115 ᾿Ελαιίτης ν6] ᾽᾿Ελαΐσης. Ν, Βίορῃ. ΒΥ. ν. ᾿Ελαία οἵ δά φιτη Ηο]βίθηϊμ τα ῃ 
τοϑ. ; ̓ΐδῃ ϑίγαθοποη αὐἱ᾿ Ελα ἵτιδα γοσαῖ Πᾶπο ̓ρϑὰπὶ τῶν Κητείων, ΄σαῖ νἹἀοπίαγ ̓ Ἰρϑῖ 
ΤοΥΓΆ ΠῚ 11}. 12. Ρ. 571. 6 13. Ρ. όιό. ΒΟΌΤΤΜ. 

ν 510 Ηδ1]. οἵ ΑἸΏΒΙΤ. ηἶδὶ αιοά ἴῃ 41]. ἀοοβδί δυο] 5 σῶν, 
οἷον ἢ ἐσσερημένοι σῶν γυναικῶν δώρων ἕνεκεν. 

ς« Ψιά, Αρο]]οά. 2,125 3. οὖ 101] Ησογπη. ὅοῖν. δὰ Ἐς]. 6, 72. 
16}: 

ΟΟΥΡΙρ μι δ: 

ΒΌΤΤΜ. ' 
ΒΌΤΊΤΜ. 

4 τχεριγράφειν οἵ διαγράφειν αἰΓΌΤΠΙαΙΘ αἴείογ6. ΤῈ ΘΟὨΒΘαΙ ΘΗ Δ ΠῚ Βοηδηΐ, τηοᾶο (ἃ 
ΤΑΘῺ Βιρη!βοδηα] αἰδβοιδραηΐ. Περιγράφειν 650 11η6158 γΟΠ68 ΠΟ] ποτα οἵ δῖος ἀοθϊοπμᾶδι 
ΤΩΟΏΘΓΙΘ. διαγράφειν οδ΄ ἴΓΔΏΒνοΥΒα 1 η68 Ρ6] ᾿Π{{6γὰ5 ἀποΐα ἀδηηηᾶγτο. ΡΟΝ. 
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1.18. ΧΙ. ΟΔΥΣΣΕΙΑΣ ΔΛ. ς20---ς 46. 44. 

δάκρυ᾽ ὀμορξάμενον" ὁ δέ με μάλα πόλλ᾽ ἱκέτευεν 
ἱππόθεν ἐξίμεναι" ξίφεος δ᾽ ἐπεμαίετο κώπην, 
καὶ δόρυ χαλκοβαρεὲς, κακὼ δὲ Τρώεσσι μενοίνω. 
ἀλλ᾽ ὅτε δὴ Πριάμοιο πόλιν διεπέρσωμεν αἰπὴν, 
μοῖραν καὶ γέρως ἐσθλὸν ἔχων ἐπὶ νηὸς ἔβαινεν 
ἀσκηβὴς, οὔτ᾽ ὧρ βεβλημένος ὀξεὶ χαλκῷ, 
οὔτ᾽ αὐτοσχεδίην οὐτωσ μένος" οἱώ τε πολλὰ 

γίνεται ἐν πολέμῳ" ἐπιμὶξ δέ τε μαίνεται ἼΑρης. 
Ὃς ἐφάμην" ψυχὴ δὲ ποδώκεος Αἰακίδαο 

φοίτα, μωκρὼ βιβῶσα, κατ᾽ ἀσφοδελὸν λειμῶνα, 
᾿γηθοσύνγη, ὅ οἱ υἱὸν ἔφην ἀριδείκετον εἶναι. 

Αἱ δ᾽ ἄλλαι ψυχαὶ νεκύων κατατεθγειώτων 
ἔστασων ἀχνύμενωι, εἴροντο δὲ κήδε ἑκάστη. 
οἴη δ᾽ Αἴαντος ψυχὴ Τελαμωνιάδαο 
νόσφιν ἀφεστήκει, κεχολωμένη εἵνεκω νίκης, 
τήν μιν ἐγὼ νίκησα, δικαζόμενος παρὼ νηυσὶ, 
τεύχεσιν ἀμῴφ᾽ ᾿Αχιλῆος" ἔθηκε δὲ πότγια, μήτηρ" 
παῦδες δὲ Τρώων δίκωσαν καὶ Παλλὰς ᾿Αβήνη. 

530 

5.» 

540 

545 

520. με] με' Η. 1. ἱκέτευεν] ἐπέτελλεν 564 ΒΌΡΓΑΒΟΓ, γρ. ἱκέτευεν Η. 
530. ἐξίμενα,Ἴ ἐξὶ ἐναι οἵ μ' Θτάβιιμι Η. 536. γίνεται] γίνετ᾽ Η. 5οἰ]ΠἸοοὲ 
ἴῃ φυϊθυιβάδμη Μ58. ογαΐ, γίνετ᾽ ἐγὶ πτολέμω. ΡΟΕΞΒ. 5398. φοίτα] ὦ χε- 
τὸ Ἡ. 530. βοι. 540. κατατεθνειώτων] κατατεθνεϊώτων Ὠΐο οἱ 563. 
566. Η. κατατεθνηώτων Πηἷϊο οἱ ξόβι τόδ. ἵν. 541. βείροντο. ξεκάστη. 
το οοΥτρῖς ΚΊ44 δα Τλαννο5 Μ, Ὁ. Ρ. 253. 5406. ὕὐποίη!5 ᾿πο]ιι- 
ἰε Ὑ, 

«ατὰ δούρεον ἵππον ᾿Αχαιοί. Η ΔΙ]. 
530, ΡΟΙΒ, οχ Ηδιὶ. ᾿ἘΕξελθεὶν. 
ἱμφαντικώτερον δὲ τὸ ἐξέμεναι (810). 
Ξίφεος δ᾽ ἐπεμαίετο κώπην) ᾿Εζήτει, 
ἰφήπτετο. καὶ ἔστι τὸ κώπην ἀντίπτω- 
τις, ἐφήπτετο τῆς κώπης τοῦ ξίφους. ΟΩ. 
538. [Ὧιχετο] Γρ. φοῖτα (510). ΗΔτ1]. 
ζατ᾽ ἀσφοδελὸν λειμῶνα] ᾿Οξυτόνως. 
ἔδηλον δὲ πότερον σφοδελόν ἢ ἀσφοδελόν. 
᾿έγει (απ λέγεται ᾽) γὰρ καὶ χωρὶς τοῦ 
- Τινὲς δὲ γράφουσι, σποδελὸν, διὰ 

σποδὴν (8; ΕΔ7]. σπουδήν : 
ἘΠ 5. δι). σποδὸν νρ] σποδιὰν) τῶν 

καιομένων νεκρῶν. ἄμεινον δὲ ἀσφοδελὸν, 
διὰ τὸ Περσεφόνης (Η 81]. Φερσ, 5ρὰ 
ΒΕΡΓΆΒΟΙΙΡΙΟ π) εἶναι λειμῶνα τὸν τό- 
πον. εἶπε δὲ ἀσφοδελὸν τὸν τόπον τὸν 
ἔχοντα ἀσφοδελὸν, ἥτις ἐστὶ βοτάνη 
ὁμοία σκίλλῃ. ᾧ, ς30. Χωρὶς τοῦ ε, 
γηθοσύνη, ἀντὶ τοῦ χαίρουσα. Ηα1]. 
541. Εἴροντο δὲ κήδε᾽ ἑκάστη} "Ελεγον 
τὰ κήδεα τῶν ἐν ζωῇ καταλειφθέντων. 
ῷ. 546. Παῖδες Τρώων δίκασαν καὶ 
Παλλὰς ᾿Αθήνη)] Φυλαττόμενος ὁ ̓ Αγα- 

Ἴ ὃ δόξαι θατέρῳ χαριζεσθαι (Ω. μέμνων τὸ 
“ΝΜ - , . 

-σασθαι) τῶν περὶ τῶν ᾿Αχιλλέως ὅπλων 

ΣΤ οἀὰ, δυο Βαγη. ἴῃ πος Ἰδμνπιαΐο δπΐο νοοοηὶ Παῖδες Ἰοο θ Ὠ Σ ἸΏΒΈΡΟΙ Οπχμΐα 
80 ἰοχίι8 (542--τ-545.}) Αἴαντος ψυχὴ ἀμφ᾽ ᾿Αχιλῆος. ΒΌΤΤΜ. 

81, 2 



4.4.4. ΟΔΥΣΣΕΙΑΣ ΔΛ. κ54γ--τ-5όι. 1.18. ΧΙ. 

« Ἂν Ἄ.. ἃ “ Ὁ ἄν ἃ. 1. Ὁ ἢ 

ως δὴ μῆ ὄφελον γι κοῶν τοιῳδ ἐπ ἀέθλω" 
7) Ν -“ Ε ᾽ “ὝἌ ““ » 

τοιῆν γὰρ κεφαλήν εἐνεκ αὐτῶν γωιῶ κῶτέσχεν, 
3 ᾽ ὲ Χ “᾿ ἥν. οὗ Ὡ, 

Αἴανθ᾽, ὃς περὶ μεν εἶδος, περὶ ὃ ἔργω τέτυκτο 
»"» 327 ἴῶς Ὡν.Χ: Α ᾿ 

των ὥὡλλων Δανώων, μὲτ ὠμυμονῶ ΠΠηλείωνῶ. 
᾿ ΕἸ Ὁ » ΄ 7] ͵ὔ 

τὸν μὲν ἐγων ἐπέεσσι προσηύδων μειλιχιοισιν" 
Ὅ "“ »“ Ε] 2 ᾽ ΑΝ ΤΟ 

Αἰων, πῶ! Τελώμωνος ὠμύμονος, ουκ ὧὡρ εμέλλες 
ΕῚ » 3 .« ὧν 

οὐδὲ θανὼν λήσεσθωι ἐμοὶ χόλου, ενεκὼ τευχεων 
3 τ Ὡς ν δ, Ν ΄ 3 7 Ξ 

ουλομένων : τῶ δὲ πήμω θεοὶ θέσαν ᾿Αργείοισι 
-“ Ψ 27 5 “ 5 »“ 3...5 Ν 

τοῖος γάρ σφιν πύργος ὠὡπωλεο᾽ σέιο δ᾽ ᾿Αχαιοὶ 

ἶσον ᾿Αχιλλῆος κεφωλή Πηληϊώθαωο 
» 7 “Ζ ΄ 3 7 37 

ὠχνύμεθα φθιμένοιο διωμπερές" οὐδέ τις ἄλλος 
37) 5 ἀν Νἢ ἊΨ ᾿ 3 7 

αἴτιος, ὠὡλλὰ Ζεὺς Δανώων στρῶτον ὠιχμήτωων 
5 4 Ν. ἌΣ “ ) 

ἐκπάγλως ἤχβηρε" τεὶν δ᾽ ἐπὶ μοιρῶν ἔθηκεν. 
» 5. ΑΝ ον ον Ὁ 9} Ν “"Ὕ ΕΣ ͵7͵ 

Φλλ ἄγε δεῦρο, ἄνωξ, ιν ἔπος κῶι μῦθον ον» ουσὴς 
ς ἤ Ν ΄ τὰ 4 

ἡμέτερον" δώμασον δὲ μένος καὶ ἀγήνορω θυμόν. 

55 

565 

56ο 

540. ἔργα τέτυκτο] ἔργα ἐτέτυκτο Η. ἔργ᾽ ἐτέτυκτο Ψ. 10. ξεῖδος. βέργα. 

551. ξεπέεσσι. 554. ᾿Αργείβοισι. 555. ᾿Αχαιβοί. 556. Εἶσον. 

ἘΦ 57. φθιμένοιο] φθιμένοιο ρτῖπιο βοτὶρίιπι, 568 αἱ πη8 Πἰ6γὰ ογᾶϑᾶ, δἵ νο 81- 

ΡΓᾶ μ᾿ ροβίσαιῃ), αὖ πιιης 510 φθινόμενοι, γΘΥΘΟΙ͂ ΠΘ ἃ Ὁ δδάθιη ἤδη Η. ΡΟΒΒ,. 

φθινομιένοιο Υν. 56ο. βάναξ. ξΒέπος. 

ἀμφισβητούντων, αἰχμιωλώτους τῶν Τρώ- Κυκλικῶν. ΗΔ]. 547. ᾿Αέθλων] 

ων ἀγαγὼν ἠρώτησεν ὑπὸ ὁποτέρου τῶν 

Τρώων (Ω, εἴ Ηδγ]. τῶν ᾿Αχαιῶν) 

μᾶλλον ἐλυπήθησαν. 

᾽Οδυσσέα τῶν αἰχμαλώτων, δηλαδὴ ἐκεῖ- 

ἕν ΝΑ ᾿, 

εἰπόντων ὃε τὸν 

γον εἶναι τὸν ἄριστον κρίναντες (Ὠ06 νοΓ- 

θαπι θη1. Ω. εὖ Ηδ1].) τὸν πλεῖστα 

λυπήσαντα τοὺς ἐχθροὺς, ἔδωκαν (ὑυρ. 

ἔδοσαν: 507. ἔδωκεν) εὐθὺς τῷ ᾿᾽Οδυσ- 

σεῖ τὰ ὅπλα ξ. Ω. ΗδΔ1]. Ψνυὶρ. ᾽Αθε- 

τεῖ ᾿Αρίσταρχος. ἡ δὲ ἱστορία ἐκ τῶν 

"Αθλων, ἀγώνων ἢ, Ψυΐρ. ρα. δηΐ. 

5.53. Εἵνεκα τευχέων οὐλομένων] Διὰ τὰ 
τοιαῦτα ὅπλα πῆμα καὶ βλάβην ἔθεντο οἵ 
θεοὶ τοῖς ᾿Αργείοισιν ὅτι παρεχώρησαν ὑπ᾽ 

αὐτοῦ τὸν Αἴαντα φονευθῆναι τοῖον ὄντα. 
Ω. 554. Οὐλομένων] ᾿Ολέθρου ἀξίων" 
ἢ ὀλεθρίων, φθειρομένων (5017. -ὀόντων). 
πῆμα γὰρ καὶ αὐτὰ οἱ θεοὶ ἐποίησαν τοῖς 
Ἕλλησι. Β. Ω.. 558. ᾿Αλλὰ Ζεὺς 

Δαναῶν] Λείπει τὸ, ὃς Δαναῶν. Β. 

ΓΟ οπῇ. χα ποίανὶ δᾶ 1..ἕ Βοβ ΕἸ]1ρ5. Ρ. 396. (Υ. Πόλεμος) οἵ 844. ποῖ. δα (Το. Βγαΐ 

Ρ- 629. εἃ. ΝΥ ΟΕ]. ἃ.1590θ. 5ΟΗΑΒΕ. 
ε Ιάθμιν ἔθ βοβο]ίοη, φαυοά ἸΘρἡ ταν ἴηι 6 1τ|5, Βαθοῖ Ηδη]. 864 ραποα ἀΐϊνουβο ὌχΒΐ: 

μεῖ. Ῥγὸ ἠρώτησεν ὑπὸ ὁποσέρου τῶν Τρώων μᾶλλον ἐλυπήθησων 5 501{π10 ΒΑΓΠΘΒ1115,), ΠΟΙ 

τοραρπαπΐο ΟἸΑΥκῖο, ἡ. ὑπὸ ὁποτέρου αὐτῶν οἱ Τρῶες μι. ἐ. Ὠἷπι15. αι ϊάθη δα ἀδοῖον, 56 

πΟῺ Πἰπιῖβ οἱορδηΐον. ΕαΥ]. ργῸ τῶν Τρώων ἀα΄ τῶν ᾿Αχιατῶν, χαρά ἔΔΟΙΠ115 Θϑύ οοΥΓΘοίο' 

τἶβ, (αἱ νυ]σαΐξε ἸΘοΟ 15 ντἰατα ν ϊῦ, νθυᾶπη ΘΟΥ Τρ ΒαῚ σία ΠΟῺ νἹΑΙῦ. ἘἈδοΙ58ι: 

τὴ Βοπίοῖηβ, τῶν ἡρώων, εὖ Πἰαποῖ ἐχ Ἐπί μϊο, 1)εῖπάε σλεῖσσα, ΠΟῚ πλεῖσσον 5080] 

ρα. οὐ Μ5. Οἱ οδηλ κρίναντες ΜΒ. οἵ Ἰερὶί ἔδωκαν. ῬΟΆΙΞΒ. 

" Ἐπίδιη 6 οοᾶ. ΨΊμᾶοῦ. ρο. δποίαϊΐα νδγ. θοῦ, τῶνδ᾽ ἐπὶ ἀέθλων. Μριπογδ}}}15 δυΐοπ 

ναυῖδῦο ΟὟ 5646 5 αὐτῶν, ααοά πυποὸ δα τεύχεα τοξογίαν. ΒΌΟΤΤΜ.. 



1.18. ΧΙ, 

7 

ΟΔΥΣΣΕΙΑΣ ΔΛ. ς62----ς 73. 445. 

Ἃς ἐφάμην ὁ δέ μ᾽ οὐδὲν ἀμείβετο, (ὴ δὲ μετ᾽ ἄλλως 
4 μ᾿ ἀν" ἢ 7 ΄ ψυχὰς εἰς Ἔρεβος νεκύων κατατεθνειώτων. 

3} ,. ἡ ΄ “ἶ ΕΩ ΕἸ Ν Ν ἐνθω χ᾽ ὅμως προσεφήη κεχολωμένος, ἡ κεν ἐγῶ τὸν, 
»ἷ 

ἀλλώ μοι ἤθελε θυμὸς ἐνὶ στήθεσσι φίλοισι 
-ς 4 ἢ “ 

ψυχὰς ἰδέειν κωτατεθνειώτων. 
»"» ὕμ 

τῶν ὥλλων 
κός 

γ, ν"" 7 , Ν 3 Ν « Ενθ᾽ ἤτοι Μίνωα ἴδον, Διὼς ἀγλωὸν υἱὸν, 
νν ν᾽) ’ ων χρύσεον σκήπτρον ἔχοντα, θεμιστεύοντω νεκύεσσιν, 

«, ε τὰ ΕΣ 3, 327 ἥμενον" οἱ δέ μιν ἄμφι δίκως εἴροντο ἄνωκτω, 
ἥμενοι, ἐστωότες τε, κατ᾽ εὐρυπυλὲς "Αἴδὸς δῶ. . 570 Ν Ν Ω Ἴ 7 μ ᾽ α Τὸν δὲ μετ᾽, ἕ)ρίωνω πελώριον εἰσενόησω 
-“ ε -“᾿ 9 -“ ψυ τα Ν ΄Ν θηρας ὅμου εἰλευντῶ κατ᾽ ἀσφοδελὸν λειμωνω" 

ν -,.κ δ 3 5» γ τοὺς αὑτὸς κατέπεφνεν ἐν οἰοπόλοισιν ὄρεσσι, 

564. ὅμως προσέφη] ὁμῶς προσέφην Υ΄. 

568. 5606. Ειδέειν. 

ροντο Γάνακτα. 

567. Εἴδον. 

572. Γειλεῦντα. 

564. Ἔνθα χ᾽ ὕμως] Τότε ὅμως κεχολω- 
μένος ὑπάρχων προσέφη ἂν ἐμέ" ἢ τούτου 
μὴ γεγονότος ἐγὼ ἄν ἔλεγον πρὸς αὐτόν. 

Β. Ἔνθα χ᾽ ὁμῶς] Περισπαστέον. 

ἐπίῤῥημια γάρ. τῷ συνδεσμῷ οὐ χρῆται, 
ἀλλ᾽ ἀντ᾽ αὐτοῦ τῷ ἔμπης. διὸ καὶ τὸ, 
Ὅμως δ᾽ οὐ λήθετο χώρμης (1]. μ΄. 303. 
γιά. Αρο]]οη. ν. ὅμως ὁ. ποῖ. Ὑ1- 
1018.) οἱ πλείους περισπῶσιν. ὋὉ νοῦς, 

οὕτως ([. ὁμοίως) τοῖς κεχολωμένοις 
, Ω ε .» πτἢ , 

προσέφη ἂν, ὡς καὶ ἔγω αὐτὸν, δηλονότι 

προσέφην. (Αλλως.) Ὄντως ([, ὁ- 
ν»ν , 

μοίως) καὶ ἐγὼ ἔφὴν ἄν πρὸς τὸν Αἴαντα 
κεχολωμένα ῥήματα θλίψεως. ἀλλ᾽ ὁ 
θυμὸς ὃ ἐμὸς ἤθελε καὶ τῶν ἄλλων τὰς 

Ν Ὁ ἡ ΄ ὦν Ν ἈΝ ψυχὰς τῶν τεθνεώτων ἰδεῖν, καὶ σχολὴν 
οὐκ εἶχον. ΩΘ. ς6 γ᾽, Νοθεύεται μέχρι 

ἡ Μαμυϊοβδίατη οβί, δα ἤπης νογϑααι αἵ 

10. 71 ἡ . οἱ εἴ ργο ν. 1. 
γεκύεσσιν} νέκυσσιν ὟΥ,. 56. Βεί- 

τοῦ, Ὥς εἰπὼν οἱ μὲν (56γ. ὁ μὲν) αὖθις 
ἔδυ (ἰοχί. φοά. ἔβη) δόμον ἄϊδος εἴσω 
(626.). καίτοι οὐκ ὄντες ἀγενεῖς περὶ 
τὴν φράσιν. ἨΔ]. ςόο. ἭΜμενο»] 
Οὐκ ἄρα ἐπεξῆλθεν ὃ Μίνως ἵνα καὶ ὠφ- 
θῃ (5816). ἄλογον γὰρ τὸ καὶ ἐν τοῖς δι- 
καζομένοις καὶ αὐτῶν δίφρων (50Γ.---τῷ 
--φ) ἐπεξελθεῖν, 9, ςγ7ο. ἭΜμενοι 
ἑσταότες τε] Ἥμενοι οἱ ἐντελεῖς, ἐστα- 
ὅτες οἱ εὐτελεῖς. Β. Ο. 572. Τοὺς αὖ- 
τὸς κατέπεφνεν] Ὑποτίθεται τοὺς ἐν 
ἄδηῃ τοιαῦτα πράττειν οἷα καὶ ἐν ζῶσιν 
ἐποίουν. Β. Ω, Οἰροπόλοισιν ᾿Ερήμοις 
(δ Ό]ρ.. ἴη8. ἐν οἷς ἔστι μόνον πολεῖσθαι, 
ὅ ἐστιν ἀναστρέφεσθαι). ἢ ἡμέροις, ἐν 
οἷς μόνος ἄν τις πορεύοιτο διὰ τὸ ἥμερον. 
ἢ ἐν οἷς οἷες ἀναστρέφονται, οἷον ὕπου 

ΡΥΪΒΟΙ Ρ᾽ στη ΠΑΓΓΆΤΙΟΩΪ5. ΒρΘοῖαγο βοβο ΠΩ : ἤδαὶ ἀπ πην ἰοο αυϊάθπι το] πατιοιὸ οὐ. Ηδγ]. οἵ γΊηάον. κο. (1 400 ἤφοο ἰδηΐαηι ; 
νοθεύεται μέχρι τοῦ, ὡς εἰπὼν), Δρρᾶγοῦ 6 ποϊϊ5 Ῥουβομηὶ 
ΑἸτοῦ. ΒΌΤΥΜ. 

(ἃ ἢ. ]. δὲ ἴῃ Ροβίβογ ρίο) οἱ 

Κ ΒΟΒΟΙ. ῬΙπά. αὰ ΟἹ. χα. 97. νογβοβ ροΏΘη5 ὧἀο Τδηΐαϊο 583, 584. καὶ τὰ ἑξῆς, αἀάᾶϊε: 
πλὴν εἰ κὴ κατὰ ᾿Αρίσταρχον νόθα εἰσὶ τὰ ἔπη ταῦτα. 

ὅοο. οι. ΒΌΤΡΤΜ. 
ΟἿ, Ἰμῖνα, 50}0}}. ςόρ. ς 76. 502. 

᾿ νουθυι ἐπεξελθεῖν ΒῚ5 ἴῃ πος Βοθο]ϊο ἈΒῈ 8 [1 Ππ|, Δ Ὁ ΡΟΥΡΟΓΆ ΠῚ ΒΟΥ  ρζαπι, ΡΙῸ ἐξελ- 
θεῖν, δνο τηαν]β ΡτῸ ἐσελθεῖν. Οὐΐρρο μος δοὶζ οὐἰτίοας. δἷό οἵ δὰ 576. εἴ 592. υἱ ἀ6- 
τἸηοηβίγο, ΡΟΥΒΟΠῈΒ ΩΠᾺ5 5 ΓΟΟΘηΒοαϊ ΟΙΏΠΘ5 νἱθγο ΠΟῚ Ροτυΐβδο {ΠΠνββοι, αἵ ααΐ 8 
ἕονοα βδηρυΐπο γορ] οἵα ποῖ γοββοῦὶς (νϊ ἃ. ν. 627.). ᾽᾿Ἐπεξελθεῖν ἰϊδαθο ρῸ δὸ ηυοὰ δὰ 
570. προελθεῖν. ΒΌΤΤΜ. 



440 ΟΔΥΣΣΕΙΑΣ Λ. 5γ4-ι:.5γ8. 1118. ΧΙ. 

οὗ 9} «2 ᾽ "Ν 3 ΄ 

χερσὶν ἔχων ρόπώλον πωαγχώλκεον, ὠϊεν ἀώγες. 
Ξ᾿ Ν .᾽ ᾽ ΄ «ὯΝ 

Καὶ Τιτυὸν εἶδον, γαίης ἐρικυδέος υἱὸν, 975 
᾽ ς 5. νὰ. ἃ » ΄ 

κείμενον εν δωπέδω" ὁ δ᾽ ἐπ᾽ ἐννέω κέϊτο πέλεθρω" 

γῦπε δέ μιν ἑκάτερθε σαρημένω ἡπαρ ἔκειρον, 

δέρτρον ἔσω δύνοντες" ὁ δ᾽ οὐκ ἀπωμύνετο χερσί: 

574. ἀξαγές. 575. Ρεῖδον. 

νέμονται τὰ πρόβατα Β. ὦ. Μιΐρ. 
576. Πέλεθρα] Πλέθρα. πλέθρον ὅ 

(ἀε!. ὅ) ἐστιν ἕκτον μέρος σταδίου. λέγει 
οὖν ὅτι τοῦ Τιτυοῦ τὸ σῶμα ἐπὶ ἐννέα 
"“ 7 4“ 7 , Εἰς 
ἔκειτο πλέθρα, ὥστε κατέχειν τόπον ἑνὸς 
ΓΡΡ. ͵, Ξ δὲ ε Ἢ Ν Ἂς Ν 
ἡμίσους σταδίου. ἣν δὲ ὁ Τιτυὸς Διὸς καὶ 
Ἐλάρας υἱός. Ἔν δὲ ἄλλῳ, μέτρον τι 
γῆς. δ α]ρ. Καταγέλαστα καὶ ταῦτα, 
κατεστρωμένος σὺν (80. ἐν) τῷ δαπέδῳ 

-“ “Μ᾿ «ς Ἂν ,, ΤῊ Ψᾳ»" Ν προῆλθεν ἐπὶ τὸ σφάγιον τ, αὐτὸς γὰρ 
ὃ ̓ Οδυσσεὺς οὐκ ἐδύνατο διωβῆναι εἰς τὸ 
ἔρεβο. Ὡ. 577. Ἧπαρ ἔκειρον)] Οὐ 

Ἂ 3 ΄ὔ ἘΤΟ, -Φ0, » Ν 
τὸν ἐπικείμενον ὕμενα τῷ ἥπατι. ἄλλα 

τὸν ἐπίπλουν, ἀλλὰ τὸ δέρμα. ὦ. 578, 
Δέρτρον) Τὸ δέρτρον ἢ τὸ ἐκτὸς τῆς σαρ- 

κὸς δέρμα ἢ τὸ ἐπικείμενον λεπτότατον 
δέρμα τῷ ἥπατι, ὅπερ ἡ πολλὴ γλῶσσα 
φλάμουλον οἶδε καλεῖν. Β. Τὸ δέρ- 
τρον Ὁ ̓Αντίμωχος μὲν ὁ Κολοφώνιος τὸν 
ἐπίπλουν ἀκοῦει τὸν ἐν τοῖς καλουμένοις 
ΕῚ ͵7 ᾿ 4 Ὶ 57 θ Ἀ 5» 

ἐγκάτοις. λέγει γὰρ, οὐδέ τι θερμὸν ἀνα- 
πνέων χολάδας δέρτροις καλύψοις 5, ὁ 

δὲ ἐπίπλους, φησὶν ᾿Απολλόδωρος, ὃν ἀρ- 

5777. γῦπε] γύπες Ἡ. 10. βεκάτερθε. 

γέτην ῬΡ δημὸν καλεῖ (1]. λ΄. 818, φ΄. 
127.), οὐ περὶ τὸ ἥπαρ ἀλλὰ περὶ τὴν 

» Ὥ “ Ν Ν δ 4, Ν κοιλίαν ἐστίν. Δωριεῖς δὲ τὴν ὑπὸ τὴν 
δορὰν σάρκω δέρτρον καλοῦσιν, οὐ πᾶν δὲ 
τὸ ἐκδεδαρμένον μέρος τοῦ σώματος, ἀλ- 

Ν ᾿ ᾿ Ν ᾿ 
λὰ τὸ περιανειλήφως καὶ περικαλύπτον 

Ν ͵ ὰ Ν Ἀ 5 ,ὔ Ε 
τὴν κοιλίαν. ὃ δὴ καὶ ἀνασχίσαντες ἐξ- 

αἱροῦσι τὸ ἐντός. τὸ δ᾽ αὐτὸ τοῦτο καὶ 

περὶ τοῦ... μετὰ τοῦ δέρματος, καὶ 
ἂν Ν 5 Ὡ « Ν Ν Ν Ν 

χωρὶς ὅταν ἐκδαρῇ. ὅθεν τινὲς καὶ τὸ τὰ 
σπλάγχνα ἐξαιρεῖν ἀποδερτροῦσ, (50Γ. 

.- - 5. Χ μν- ’ -οὖν) καλοῦσιν. εὐλόγως δὲ καὶ οἱ γύπες ᾿ 
Ἷ »ὔ ΄ τ μας -- .3 ,, 

δέρτρον ἔσω δύνουσι, τὸ ἥπαρ ἐσθίοντες, 
- “Ξ Ν 

εἰς τὴν ἐπιφάνειαν τῆς σαρκὸς ἧς ἐντὸς 
ΝῊΡ ὁ Ν ᾿ 7, ὕὔ » 3 Ν τὸ παρ. τὸ γὰρ, δέρτρον εἴσω, ἴσον ἐστὶ 

, ξὼν δ , κ᾿ ἘΠ τῷ, εἰς δέρτρον. τῷ γὰρ ἔσω ἀντὶ τῆς 
35.:.5 μῆς - ΑΝ ἈΌΕ τ 3 

εἰς Ὅμηρος χρήται" ἸΚαὶ νηεσσ᾽ ἡγήσατ 
“ " 7 Ἁ 

᾿Αχαιῶν Ἴλιον εἴσω (1]. α΄. 71.), ἀντὶ 
-“ 7 7] Ν τοῦ εἰς τὸ Ἴλιον. Ω. Ἤτοι τὴν ὑπὸ τὴν 

7 Δ “Ὁ σάρκα πιμέλην. ἢ τὸν ὑποκείμενον τῷ 
Ὁ δι Μ Ἂ “δὲ. ΚΟ Ν ὕ ἥπατι ὑμένα. ἔνιοι δὲ ἀπέδοσαν τὸ λεγό- 

- -“- τἀ ᾿ χω 

μενον ὑπὸ τῶν ἰατρῶν ἤτρον. ἐν δὲ ἄλλῳ, 
τὴν δοράν. Ψ αἰσ. ΑΠΕΚΩΕΝ “ (Βαιῃ. 

πὶ ΟἿ, δά σό9ρ. Σφάγιον δυΐθτῃ, οὗ ᾿πέῆγα δα 5092. τὰ σφάγιω, ἀδ ἔογθα ΟἸπὶ ΒΔ ΠΡ ΪΠΘ. 
ΒΟΤΊΜ. 

Ὁ ῬΟΥΒΟΠῈΒ [ἢ 50[|01115 Η Δ]. 5:906 δέντρον, 56Π16] [Δ Π| δέρτρον. Ἰ69 1 ἀἰοῖ τ. 58πὸ να]ρα- 
ἰββῖπηα Βαγαμῃ {γα ΓιΠΊ οϑῦ ἴῃ οοαα, σοπέμβιο. Οββ15 [θη 46 ἀἸα]θοίο αυοαπο οο- 
σἰίατο Πουϊθηβίατη ἔογΐαβθθ. Οὐΐη ἰογϊδπὶ οἴξαιη ἔουπηαπὶ ργθοί Εἴγηι. ἀπά. 1π ν. 
μέτριον: ὥσπερ παρὰ τὸ δείρω δέτρον οὕτω παρὰ τὸ μείρω μέτρο. ΒΌΤΤΥΜ. 

ὁ Ἐχ Ἐπίδιμϊο {ἃ πασαδαιθ νουθα ᾿ῃ ποϊπογαπί, ατ1856 ΡΟΒαΪ ΒΟΠΘ]]ΘΏΡΟ  ΟἽ 5 ἔγΔ ΡΠ. 
73. χολάδας δέρτροισι καλύψας. Νπο, ΠΙδΙ πῶ οὐδὲ σι θερμοὸν ργδοθαθηΐθηι νΘΓΒΙ ΠῚ 
οἸαπάοθαπί, ᾿πίσργιιπ) μα 065 μοχϑιηθίγαπ Θερμοὸν ἀνωαπινείων χολάδωας δέρτροισι καλύψας. 
ΒΟΤΊΤΜ. 

Ρ Ἐχ μδο ἔογιηᾶ ρϑΐθιθ ριίο, ατιοὰ οχ ἀαίϊινο ἀργέσῃ 5010 ἀρὰ ΑΡρο]]οπίππι ἴῃ ν. 
ἙοΟἸΠἸσἱ ποι ρος ϊββοῦ ; ὨἰΠΙΓΙΙΠῚ ΘΟ ΔΙΏ ΤΩ ΔΙ]008 [ΟΥ̓ Πλ 8 ἀργέτι, ἀργέτα ΘΧΡΙΊΟΑ556 οἰϊδηι 
ΡΟ ἃ Παρ] ϑιηπηὶ ἃ} ἀργέτης», απ0α δ55ϑῦ ἸΟὨΪΟ ΠῚ ΡΙῸ ἀργέστης. ΒΌΤΥΜ. 

4« Αρραγοῦ μος ἀπέκωε σΟΥΓΙρίαΠι 6586 6Χ δηίααα αἰΐψαα Ἰδούοπα ου]}15 ρ]οββοιηαία 
ξαοτγαηῖ οἱ ἀπαμύνετο οἴ ἀπεκώλνεν. ΕκιἾ5856 ΔΠ}Γ6ΠΔ ΒΙΒΡΊΟΟΥ ᾿ΠΠ]υὰ οΧ ἅπαξ εἰρημένοις οἵ 
ἸἸσογὸ ρυΐίο 'π ροθΐα ἴδηι δηίίαθο ἀο΄ ἀδρογαϊ5. δα 6 ἔπρα γϑνοοδηα!β σορὶίαγα. 
Οὐοάδβὶ ρομίμηυβ ἀπέκωε Ὠδίαπι 6556 6Χ ἀπέκυε, ᾿ρ58 γΘΓΒΙ15 ὨΙΘΏ ΒΕΓ ΓΔ ΟἸ]Π]Ἰτη ἃ ΠΟΒ 60 - 
Ἰδροΐατα ἀραποοῦ δα ἀπεκίκυε, Οαἱϊ ν]ΟἸ Π8Πὶ ΤΟΥ ΠΊΔ μὰ ἀΟΥ ΒΗ} ΠΟΌΪ5 ργθθοῖ ἀρυα Ατὶ- 
βίορῃ. Αοβᾶγη. 869. 00] ἀπέκιξαν ο5, ἀεροίογια 5᾽αἸϊβοδίίομο, ἀοιναΐι πηι ἃ 5 Ρ]1οἷ 
ἔκιξε φαοὰ 'π Β᾽πημλϊτ ΟνῸ Οσουγγῖῦ 1: “Ἑρμᾶς ἔκιξε (τὸ ὠὸν) φῦλ᾽ ἐ; βροτῶν Ὦ. 6. μτῸ- 



118. ΧΙ, ΟΔΥΣΣΕΙΑΣ Δ, ςγρ----588, 447 

Λητὼ γὰρ ἥλκησε, Διὸς κυδρὴν παράκοιτιν, 
Πυθώδ᾽ ἐρχομένην, διὰ κωλλιχόρου ἸΠανοπῆος. 580 

Καὶ μὴν Τάνταλον εἰσεῖδον χωλέπ᾽ ἄλγε ἔχοντω, 
ἑσταότ᾽ ἐν λίμνη" ἡ δὲ προσέπλαζε γενείῳ" 
στεῦτο δὲ διε ψ άων, πιέειν δ᾽ οὐκ εἶχεν ἑλέσθαι" 
ὁσσώκι γὰρ κύψ,ει᾽ ὁ γέρων, πιέειν μενεαίνων, 
τοσσάχ, ὕδωρ ἀπολέσκετ᾽ ἀνωβρροχέν" ἀμφὶ δὲ ποσσὶ κὃς »᾿»ο ΄΄ 

γωιω μέλωινω φάνεσκε, κωταζήνωσκε δὲ δαίμων. 
δένδρεω δ᾽ ὑψιπέτηλα κατώκρηθεν χέε κωρπὸν, 
ὄγχνωι, καὶ ῥοαὶ, καὶ μῆλέωι ὠγλαόκαρποι, 

570. ἥλκησε] ἥλκυσε ἃ τη. ῬΓ. εἵλκυσε ΘΧ οῃπθηά. Η. ϑρά ἥλκησε ἀαΐ 
ΟἸδμηθηβ ἃ Ψἰοκθηδθείο δ 1]. χ΄. 82. οἰζαῖιι5. ΡΟΉ 5. 58 Ι. καὶ μὴν} 
καί μιν ἃ τη. Ρ΄΄. 564 Βιιργάβο, δοσθηθι5 οἱ Π δεῖβ οοτγθοίμμι ἴῃ καὶ μὴν Η. 
10. ἐσξεῖδον. 
585. ἀναβροχέν] ἀναβροχθὲν Ἡ. 
καὶ ἐξήραινε Η. 
588, ὄγχναι] ὄγχναι Η. ὄχναι Υ. 

Θ ἰοχίι ΓΘροϑιυΐ ἀπαμύνετο). ἀπεκώ- 
λυεν. ψ]σ. ς 70. Λητὼ γὰρ ἥλκησε) 
Διὰ τοῦτο ὑπ᾽ αὐτῆς ὠργίσθῃ καὶ τοῖς ὁρ- 
νέοις ἐκδέδοτο. Ὁ, Ἥλκησε] ᾿Εβιάσατο, 
ἀπὸ τοῦ ἀλκὴ ἡ δύναμις, ἐδυνάστευσε. Β. 
Εἵλκυσεν (516. ο(. Δηϊ.}} Ὠδύνησεν. 
Ψυ]ρ. Γρ. ἥλκησε. Ἠαγ]. ς8ο. Διὰ 
καλλιχόρου Πανοπῆος)] Ἔν Πανοπῆϊ τῆς 
Φωκίδος πόλει τὰ κατὰ τὸν Τίτυον. ἦν 
δὲ Γῆς καὶ Διὸς παῖς. Β. Ο. Πανόπη 
πόλις Φωκίδος. νυ ]ρ. Καλλιχόρου] 
᾿Αντὶ τοῦ καλλιχώρου, καλοὺς τόπους 
ἐχούσης. Β. 581, Τάνταλον εἴσιδον 
κρατερὰ (810 66, Δηΐϊ.) ἄλγε᾽ ἔχοντα] 
Τάνταλος Διὸς καὶ Πλουτοῦς συνδιατρί- 
βὼν τοῖς θεοῖς καὶ συνεστιώμενος αὐτοῖς 
ἀπλήστως διετέθη. κλέψας γὰρ τὸ νέκ- 
ταρ καὶ τὴν ἀμβροσίαν, οὐκ ἐξὸν αὐτῷ, 

ταν, πὴ δτιΐοιη βοηβιιηὶ ΠΟῚ θΟὰο ςΟἾΓΟ 
Οὐ δι δῖ. κίκυς ηποα Ποο ἴρ80 Πἰργὸ (392.) 
ὃς ἔμσεδος οὐδὲ τι κίκυς (χΐκυς ΟΡ ποῦ, Κ6] χικ 
Β[ ΝᾺ ΠῚ ΤᾺ] ΑΧΊ 6 6] ΠΟΠ ρου] βἰνδιὰ ἱπα]οληΐ. 

582. προσέπλαζε] προσεπέλαζε Ἡ. 
10. ποσσὶ] ποσὶ Η. 

587. δένδρεα δ᾽ δένδρεά θ᾽ οἵ τοχί. οἴ 56}ο!]. Η,. 

582. στεῦτο] στῆτο Υ. 

586. καταζήνασκε] 

ἔδωκε τοῖς ὁμήλιξιν. ἐφ᾽ οἷς ἀγανακτή- 
σαντώ τὸν Δία ἐκβαλεῖν αὐτὸν τῆς ἐν 
οὐρανῷ διαίτης καὶ ἐξαρτῆσαι ἐπ᾽ ὄρους 
ὑψηλοῦ ἐκδεδεμένον τῶν χειρῶν, καὶ τὴν 
Σίπυλον, ἔνθα ἐκεκηδέσατο (. ἐκεκήδεσ- 
το: 8664 Βαδῖηῃ. α Μϑ. ἐκεκήδευτο), 
ἀνατρέψαι. ἡ ἱστορία παρὰ ᾿Ασκληπιά- 
δῃ. υ]ρ. 582. Προσεπέλαζε] ΓΡ. 
προσέπλαζε. ΤΥ]. Πρυσεπέλαζε (5]6 
64. δηϊ.}] Προσήγγιζειν. ψυ]σ. 583. 
Στεῦτο] Ἵστατο νῦν ἐπὶ τῶν ποδῶν. 
κέχρηται δὲ τῇ λέξει ὁ διασκεναστὴς παρὰ 
τὴν τοῦ ποιητοῦ συνήθειαν. νρ. ΟΝ, 
Ἐπ αιδιατ νη, 4] Πεθο ἀὁ διασκεναστῇ 
αἰ} νοῦθο, φασὶ, Θχοϊζανῖτ. 586. 
Καταζήνασκε) ᾿Απὸ τοῦ ἄζω, τὸ ξηραί- 
νω, ἀζαίνω. Β. Κατεξήρανεν τ. ἄζη ἡ ξη- 
ρασιά. Ψ υ]ρ. ς 88. Χέε καρπόν] Τὸ, χέε, 

Ραΐο οὐμι νουθῸ κίχω, κιχάνω, Ξοᾶ ορ{πιὸ 
Ὀδαγραΐὶ Ροθία (δ Ἀπ γα, οὐ γάρ οἱ ἔτ᾽ ἦν 
ὅς). οὗ ἴῃ σοὨῖρ. ἄκικυς ; α188 νἱμ ᾿Ρ1}}- 
υΐη ἰρϑᾶ ἀμδΠ ΠξοΙῸ ἴΌγπια νου θ}15 κικύω ἀδρογαϊτα ἤθη οδῦ ῬΙΔΠ6, οἴ ΘᾺΠῚ Ρυροῖου Ενμ!0]. πα αηαηι τποπιογοῖ Βϊ- ἀδ8 ἴϊὰ, Κικύω" σα χύνω, ἰσχύω: κα ααῖθι5 ἢ] ταλ,ύνω ὨΟΠὨΪβὶ ΡΘΙ ΒΟΉ ΒΊΙΠΙ ἐμιροἰϊογεἰὰ ἃ γΌ(Ο κίκυς ἀουϊνασὶ ροίαϊ. δια πὶ Ὁ ᾿δοο ἴρβὰ ἀδυίναγο γογθιιπὶ ὨἿ] ΠῸ5 οο- ἰδ, οὶ κίκω, κικύω 5[πΐ Ρἶδπο υἱὖ ἕλκω, ἑλκύω. 

᾿ΡΟΒΞΒ. οχ Ηδι]. καὶ ἐξήραινε. αἱ ας ἰὼ Ροϑβίβογιρίο : 
““ Ἀρο]]οιΐι5 ν. ἄζεσο νυ]σαΐδαι τοιϊηθαηῖ.᾽ 

' ἀ:." αι ΠΟᾺ γΆΓΙὰ Ἰροίΐο ογαΐ, βοὰ ὀχρ]ϊοδίϊο. 

ΒΌΤΤΜ. 

““ 510 50Π0]. Ξοα ἰοχίαβ δὲ 
Ατααὶ δογὶρίαγα 1118 οογγαρίδ οβῖ ὁ χατεν 

ΒΌΤΤΜ. 
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»Ὁ ᾽ »ο»“, ͵7͵ 

συκαῖ τε γλυκεραὶ, κωὶ ελοίιωι τηλεβόωσ αι" 
» « “ἢ δ ) ε ΄ δε ῪΝ, Ν Ἂ 

τῶν οὐτοτ ἰθύσει Ο γέρων εΤι χερσι μάσασθβαωι, 899 
7 ᾿ ΕΩ ς ΄ 

τάσδ ὥνεμος ῥίπτωσκε σοτὶ γέφεω σ»ιδεντω. 
ἣν Ἂς 7 5 "»“ 8: 97 .᾽,..5) 

Καὶ μὴν Σίσυφον εἰσέιδον, κρώτερ ὥλγε ἐχροντῶ, 

λῶων βαστάζοντω πελώριον ὠμφοτέρησιν. 
᾽͵ ε Ἂ, 

ἤτοι ὁ μὲν, σκηριπτόμενος χερσίν τε ποσίν τε, 
»" 7 ΕΖ χ 7) ς Γῶϊ, »» 

λώῶν ὠνω ὥθεσκε ποτὶ λόφον" ῳλλ οτε μέλλοι 595 

ἄκρον ὑπερβωλέειν, τότ᾽ ἀποστρέψιασκε κρωταιΐς 

αὖτις, ἔπειτω πέδονδε κυλίνδετο λῶας ἀνωιδής. 
ἦν ὃἷἢἋἊοι ΣΡ , Χ -ς ἘΠ ΧΝ 

αὐτὼρ ὉὙ ἂψ ὠσασκε τιταινόμενος᾽ κωτῶ δ᾽ ἱδρὼς 

ἔρῥεεν ἐκ μελέων, κονίη δ᾽ ἐκ κρωτὸς ὀρώρει. 

Τὸν δὲ μετ᾽, εἰσενόήσω βίην ᾿Ηρανεληείην, όοο 

εἰδωλον᾽ αὐτὸς δὲ μετ᾽ ἀβθωνάτοισι θεοισι 
» 3 «“ 

τέρπεται ἐν θαλίης, καὶ ἔχει κωλλίσφυρον Ηβην, 

502. ἐσξεῖδον. 
6οι---ὅο3. οὔθ ]ο ποίδι Ν. 

καὶ ἐπὶ ξηρῶν. ὁ δὲ νοῦς, ἐπέκλων κατὰ τῆς 

κεφαλῆς αὐτοῦ τὸν καρπόν. Ὄ Ο. τοῦς 

Τῶν ὁπότ᾽ ἰθύσε. Τουτέστιν ἐφάψασ- 

θαι ταῖς χερσὶν ὅτε ὥρμα ὃ γέρων. Β΄. 

502. Σίσυφον] Ἢ τιμωρία τούτου ἦν ἵνα 
,ὔ , οἰ “ » - γ᾿ 

λίθον μέγαν ἀναβιβάσῃ ἐν κορυφῇ ὁρους. 

τοῦτον ὁπόταν ἀνεβίβασεν, διατεινόμενος 
ε ἥ 7 ΓΕ Δα, ὐγ 7 Ψ 

ὃ λίθος πάλιν ὑπέστρεφε τῇ οἰκείῳ δυνά- 
’ὔ ΄“ Ἷ, Ν ] 

μει χρώμενος. Β. Πῶς δύναται σὺν τῷ 

λίθῳ καὶ τῇ ἀκρωρείᾳ, ἐφ᾽ ἥ ἐκύλιε τὸν 

λίθον ἥκειν ἐπὶ τὰ σφάγια (οἴ. δὰ 576.); 
“ ἐ ῳ ͵ὔ 7, ΠῚ αἴῆς 

πῶς τε κολάζεται κέρδιστος ὧν καὶ συν- 

᾿ετώτατος; ΘΟ. 8110]. Ψα]ρ. ἴῃ δα." 
ἴθ. πὸ τοϊδῦιηλ αἰῶτο δ 384. 
594. Σκηριπτόμενος χερσίν τε ποσίν τε] 
Τοῖς μὲν ποσὶν ἀντιβαίνων εἰς τὴν γῆν, 
ταῖς δὲ χερσὶν ὠθῶν ἄνω τὸν λίθον. ὦ. 
505. Λᾶαν ἄνω ὦθεσκε) ᾿Επαινεῖται τὸ 

ἔπος ὡς διὰ τῶν μακρῶν συλλαβῶν τὴν 
δυσχέρειαν ἐμφαῖνον. ᾧ. πρό. Τότ᾽ 
ἀποστρέψασκε κραταιίς] Ὃ μὲν ᾿Αρίσ- 

ταρχὸς καὶ Ἡρωδιανὸς ὀξυτόνως κατὰ 

506. κραταιξίς. 

10. ξείδωλον. 

συστολὴν, ὡς λικριφὶς, ἀμφουδὶς, ἐπιῤῥη- 

ματικῶς, ὁ δὲ ᾿Ασκαλωνίτης τὸ πλῆρες, 

κραταιὰ ἣς, οἷον ἰσχυρὰ ἴς (8πο. Ρ. οχ 

Η81].). ᾧ ' 
Ρ] ,ὔ Ν ε 7 ε 

ἐπείσθη καὶ ἡ συνήθεια. ἡ 
7) 

, 

κραταιὰ δύναμις τοῦ λίθου, ὃ ἐστι τὸ 

βάρος. Β. Ω. Τότε ὃ λίθος ὑπέστρεφε 
- “Ψ »ν ΝΣ ἈΝ Δ Ὁ ας ὁ 

κραταιῶς, ὅ ἐστι ταχέως. τὸ δὲ ὅλον ἐπι 

τοῦ λίθου ἀκουστέον, ὡς ᾿Αρίσταρχός φη- 

σιδ. Ηατ]. ὄοο. Τὸν δὲ μετ᾽ εἰσενό- 
Ν Ὁ ᾿ » ᾿ Τὸ 

σα] Καὶ τοῦτο νεωτερικόν. οὐ γὰρ εἶδε 

(5οι. οἶδε) τὸν Ἡρακλέα ἀποτεθανατω- 

μένον" οὐδὲ τὴν Ἥβην γεγαμημένην, ἀλλὰ 
Ε 

παρθένον. διὸ καὶ παρθενικὰ ἐργα ἀπο- 

τελεῖ: οἰνοχοεῖ γὰρ καὶ λούει ἴ. Ω, 
7 

ὅοι. Εἴδωλον, αὐτὸς δε] Ὅτι εἰς τρία 

διαιρεῖ, εἰς εἴδωλον, σῶμα, ψυχήν. τοῦτο 

δὲ οὐκ οἶδεν ὁ ποιητής. Β. Ω, 6ο2. Καλ- 

λίσφυρον Ἥβην] Τὴν Ἥβην τὴν καλλίσ- 

φυρον. ταύτην δὲ καλλίσφυρον ὃ ποιητὴς 

λέγει ὡς ἰσχυρὰς ἔχουσαν τὰς σφυρὰς 

(ϑἷς, ρύὸ πϑιῖτο) ἤτοι σοὺς ἀστραγά- 
Ἕ Ἃ -“ ΓΑ. , 

λους, οἷς τὸ ὅλον σῶμα ἀνέχεσθαι πέφυ- 

5 Ἐχ 60 ᾳφυοᾶ Ατὐἰδίαγοθι5 ἴἢ ππης Ἰοσιτα σΟΠλπιθ ἢ δίιι8. Θ5ἢ) ΠῸΠ ἔαῖο ἙΟΠΠρᾺ5 Θὰ μα 

ῬΥῸ σϑηυΐπο ΒαΡΪ586. ΡΘΕ, 
ε (οηΐ. 5080]..γ΄. 464. 

508. αὐτὰρ] αὐτ᾽ ἂρ Η. 
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. 0ησ]ηἰ5 πομπαῖς ΥΥ. 
9. βέργα. 

κεν ἢ, , Καλὴ, ἀπὸ μέρους εὔρυθμος. 
ψυὶρ. 6ὅο3. Παῖδα Διὸς μεγάλοιο] 
Τοῦτον ὑπὸ ᾿Ονομακρίτου πεποιῆσθαί φα- 
τιν. ἠθέτηται δέ. "Ἔνιοι δὲ οὐ τὴν οἶνο- 

ν Ἥβην, ἀλλὰ τὴν ἑαυτοῦ ἀνδρείαν. 
ἢν]. ὅσος. ᾿Αμφὶ δέ μιν κλαγγὴ νε- 
ὕων ἦν] Ἡνίκα κατῆλθεν ὃ Ἡρακλῆς 
πὶ τὸν Κέρβερον, πόλεμον, ἦρε πρός τε 
οὺς νεκροὺς καὶ τὸν “Αἰδην. τρώσας δὲ 
ὃν “Αἰδην καὶ τοὺς νεκροὺς εἰς φυγὴν τρέ- 
ἂς ἀνήνεγκε τὸν Κέρβερον. καὶ μετὰ 
ἄνατον Ἡρακλέους νομίσαντες οἱ νεκροὶ 
τι πάλιν βιάσασθαι αὐτοὺς κατῆλθεν 

χόντο πρὸς τὸ εἴδωλον αὐτοῦ. τοῦτο δέ 
ιν, ἀμφὶ δέ μιν κλαγγὴ νεκύων ἦν οἰω- 
ὥς. ΒῬ. 6. (εἰ Ηδτγ]. παᾶὰ ΡΟῚ 5. 

ἩΠρῖς, ΟΥ̓, 500]. δᾶ ν. βᾳ. ΒΌΤΥΜ. 

) ἴρβο ταμλθη οαπὶ ἢγπιοί. 
᾿ἰϊ ἴῃ ὀχρ!ϊοαύϊοιθ 5ὰα βαθδατιογοῖ. 

ΟΔΥΣΣΕΙΑΣ ΔΛ. 6ο4----612. 

᾿πάντοσ᾽ ἀτυζομένων" ὁ δ᾽, ερεμινῆ νυκτὶ ἐοικὼς, 
γυμνὸν τόξον ἔχων, καὶ ἐπὶ νευρήφιν ὀϊστὸν, 
δεινὸν παπταίνων, αἰεὶ βωλέοντι ἐοικώς. 
σμερδωλέος δέ οἱ ἀμφὶ περὶ στήθεσσιν ἀορτῆρ, 
χρύσεος ἤν τελωμών' Ἱἵνὼ θβέσκελα, ἔργω τέτυκτο, ; ᾿ ἄρκτοι τ᾽, ἀγρότεροί τε σύες, χιωροποί τε λέοντες, 
ὑσμινωΐ τε, μώχαι τε, φόνοι τ᾽, ἀνδροκτασίαι τε. 
μὴ τεχνησάμενος, μηδ᾽ ἄλλο τι τεχνήσωιτο, 

440 
» Ν ς παῖδα Διὸς μεγάλοιο καὶ Ἥρης χρυσοπεδίλου. 

ἀμφὶ δέ μιν κλαγγὴ νεκύων ἦν, οἰωνῶν ὡς, 
όος 

ότο 

6.3. Ργΐπηο ΟΠ 85115, 566 ἴῃ ἸΏ ΓΡ.. ΔἸ τις βὴ ἸηΓΟΥ αἴόος. οἱ Γ οὐ. 
6ο4. ξώς. 6ος. 6ογ. βεξοικώς. 6οϑ. βοι. 

ἴῃ 586}}0]., αἰΐ, οἰΐαγὶ οἰωνῶν τε), ὅος. 
Γρ. πάντως ἀτυσσομένων. Η α΄]. 6οϑ. 
᾿Αορτήρ] Ὁ τοῦ τελαμῶνος κρεμαστὴρ 
ἐξ οὗ τὸ ξίφος ἤρτηται. νεὶρ. ὅιτο. 
Χαροποί] Τρ. χαλεποί. ΨΙηΝ. 133. 
612. Μὴ τεχνησάμενος μηδ᾽ ἄλλο τι 
τεχνήσαιτο, ὃς κεῖνον τελαμῶνα ἑῇ ἐγκατ- 
ἔθετο τέχνῃ] ᾿Ενταῦθα στικτέον. ὃ γὰρ 
νοῦς" οὐ τεχνησάμενος πρότερόν τι τοιοῦ- 
τον ἐπὶ τοῦτο ἦλθε τὸ ἔργον" οὔτ᾽ ἂν ἑξῆς 
τι τοιοῦτον τεχνήσαιτο. ὃ κατασκευάσας 
ἐκεῖνον τὸν τελαμῶνα ἄλλον τοιοῦτον οὐκ 
ἐτεχνήσατο, ἀλλ᾽ οὐδὲ τεχνήσεται Χ. ὡς 
εἴ τις λέγει, οἵον Φειδίας ἐποίησε τὸν Δία 
τοιοῦτο οὐδὲν ἄλλο. εἰς ἐκεῖνον γὰρ τὸ 
παρὰ" τῆς ἑαυτοῦ τέχνης κατέκλεισε. 

“ ΝΙπλΐειιιι ᾿ΐο Θυδυγαΐου ἥβην βοῆϑιι Ἀρρο!]ανο ἀθ δοΐογπα Η Οα] 5 ἡπνθηζαΐο ἴῃ- 

Ὁ Νά αυδπὶ ὀστορῖο που] ρα αἰ Πογθ τἴαπὶ ΡΑΓΕΟΙΪ ΑΓ ΠῚ οὐχ οἵ μὴ σταυητηδίσαβ, οἵ 
Νδιὴη 8ὶ ἰάθπῃ νοι μὴ οἵ οὐ οὐοαϊαϊς, ἤθὰ ογαΐ οὰσ πος 

Νοῖὺ Ρεογυβροχὶς δαΐθαν δηδγγαΐου, ροθίδπι 1110 
ἢ ἸπΠΟΓΟ. ΠΟΙ ΨΘΓΙΠῚ ΔΙ1αυθὴ Αυ τ ἤροπι, βοὰ πνροιμοτϊοιιηι : αποὰ δὲ οοηβοηΐα- 
ἀμ οὐαῦ ἴῃ ΡὈ ΔΗ αβπχαΐο  υΐρρο ὅς ναϊοῖ εἴ φσις, οἱ δὰ τεχνήσαιτο Ἰητο]]ΠἸσοηάτιπὶ ἄν. 
αιιδῃἴο οδυ 115 ἀοΐοι ΞΟΠ] 5ᾳ. ΒΌΤΤΥΜ. 
» Ἀθοῖο Βαιυμοβίιβ οὐποηᾶαΐ σῶν, ΟΠ] 115 ΟΠ] οἀοτὶ (Αδῖἢ. 3, 4.) νουθὴ5 5 ἀο ΟΒὰ- 
Ἰοα: ζώνην δὲ ἐβίβληςτο τοῖ; στέρνοις ἣν ὁ σεχνησάμενος εἰς ἐκείνην στὸ σἂν τῆς ἑαυτοῦ τέχνης 

ἐσίκλεισεν, οὔτχε πρότερόν φ' τοιοῦτον χαλκευσάμενος οὔτε αὖθι; δυνησόμενος : απ ᾿ἄθο οἰϊδηι 
ἐπὶ ΠἸΘι ΠΟΥ] 18, αοὰ ἀρραγοῖ βουϊρῖογοπι ἤοπ ΗΕ οπνοτὶ ταπίιμιν βοὰ γοΐουϊὶς ὁπηττη- 

ΝΟΥ. 1. Μ 
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δ »“ »“ ὌΣ Ὁ 7 ΖΞ 

ὃς κεινον τελωμωνὼ εῆ ἐγκάτθετο τεχνή. 
5 ΟῚ ϑι υἱϑ -“, ᾿ 2 2, 5 : ρου 

ἔγνω δ᾽ αὐτίκα κεέϊνος, ἐπεὶ ἴδεν ὀφθωλμοῖσι, 
7 ᾿. Ψ, 9} ͵7 7 

κοί μ᾽ ολοφυρόμενος. ἐπέω πτεροεντῶ προσηύδα" 
᾽ν 

δις 
᾿ 7 Ψ, εὐθ᾽ 'Ψ 

Διόγενες Λαερτιώδη, πολυμήχιων Οδυσσεῦ, 
εὐ ἀν 1.5 ἊΝ ᾿ 3 ν᾽ 

ὦ δέϊλ᾽, ἡ τιν καὶ σὺ κωκὸν μόρον ἠγηλάζεις, 
« Ε] Ν Ε ΄ δ. 5 3 χΤψ]᾿ 3 

ὅνπερ ἐγὼν ὀχέεσκον ὑπ᾿ αὐγὰς ἠελίοιο. 
΄ς Χ -“ ΚῚ Ἂ Ἂν τὼ 5... 

Ζηνὸς μὲν παὶϊς ἠῶ ΚΚρονίονος, ῳὑτωρ ὀϊζὺν 
᾽ 3 7] 7 ἣν Ἂς 

εἶχον ἀπειρεσίην" μάλω γὰρ πολὺ χείρονι φωτὶ ό2ο 

δ δ ὑ « δέ Ν 5 Ρ εὐ τ ἃ Ὁ “ 

εομήμην, ὁ δὲ μοι χωλεποὺυς ἐπετελλέτ ὧε λους 
7 ΄ ΠΡ: 6 (9 5 ϑοϑόειν, 3. 3 Ὦς 98..5}ὙὉ}» 

καί ποτὲ μ᾽ ενθῦαϑ ἐπέμλψψε κὺν ὥξοντ οὐ γῶὼρ ετ Φλλον 
7ὔ “ δ ΄ " 57 

φράᾷξετο τοῦδέ τί μοι χωλεπωτεέρον εἰνῶι ἄεθλον. 
Ἂν Χ ᾽ ν νον" 27 5 ᾿ "; 

τὸν μὲν ἐγὼν ἀνένεικω καὶ ἤγωγον ἐξ Αἴδοο" 

Ἑρμείας δέ μ᾽ ἔπεμψεν, ἰδὲ γλαυκῶπις ᾿Αθήνη. 

6123. Εεῇ. 
6τ6. διβογενὲς Λαξερτιάδη. 
623. τῇ τινα. 625. ἰδὲ7 ἡ δὲ 

Ψνὰ]ρ. Οἱ δὲ 2 οὕτως μὴ τεχνησάμενος 

μηδὲ ἄλλο τι τεχνήσαιτο ἄνθρωπος ὃς 
εἰργάσατο τὸν τελαμῶνα ἐκεῖνον. δηλοῦν- 
τὸς τοῦ ποιητοῦ ὡς παντὸς ἂν εὐπετῶς 

ἔργου γένοιτο τεχνίτης ὁ δημιουργὸς τοῦ 
τελαμῶνος. ἢ ὡς εἴ τις λέγοι, οἷον Φειδίας 

ἐποίησε τὸν Δία, τοιοῦτον οὐδὲν ἄλλο ἐν 
τῇ ἑαυτοῦ ἐνέθηκε τέχνῃ, ἀντὶ τοῦ ἐνενό- 
σε (80Γ. ἐπενόησε). θ. 613. Ἑἢ ἐγ- 
κατέθετο τέχνῃ] ᾿Ἐνέθηκεν ἐν τῇ ἑαυτοῦ 
τέχνῃ, ὅ ἐστιν ἐπενόησεν. Ψ αὶρ, ᾿Ἐγκά- 
θετο τινὲς οὐ κοινῶς τελαμῶνι ἕξὴν ἐγκατ- 
έθετο τέχνην. Ἠ 1]. δοῦρα: ἜἘγκάτ- 
θετο] Τινὲς, ὃς κείνῳ τελαμῶνι ἑὴν ἐγκάτ- 
θετο τέχνην. ΜΙ. ποῖ. δα 5610]. 612. 

614. αὐτίκα] αὖτ᾽ ἐμὲ Ν. 
617. ἢ] ἢ Ρ. 

625 

10. Εἴδεν. 6τ5. βέπεα. 

618. ὀχέεσκον] ἐχέεσκον Ν᾽ 

ότῃ. Καί μ᾽ ὀλοφυρόμενος] ᾿Ελέγχετα 

ἐκ τούτων τὰ προκείμενα περὶ τοῦ Ἥρα: 

κλέους εἰδώλου, αὐτὸς. γὰρ μετ᾽ ἀθανά: 

τοισι θεοῖσι. πῶς οὖν ὀλοφύρεται ἐν δει: 

γοῖς ὦν; Ο. 6ιτγ. Ἠγηλάζεις} "Αγ 

κακῷ μόρῳ. ἢ διάγεις. Β. Δυστυχία 

βουκολεῖς. Ω. Διάγεις καὶ ὑπομένεις 

γυϊρ. ὅι8. Ὅνπερ ἐγὼν ὀχέεσκον 

Συνίστησιν ἃ ἑαυτὸν τοῖς Φαίαξιν ἐνδεικ 

γύμενος ὅτι τὰ ὅμοια ᾿Ηρακλεῖ ὑπέστ 

εἰς ἅδου καταβάς. ἅμα καὶ τὸ ἄπιστο 

τῆς καταβάσεως ἐπιστώσατο τῷ περὶ τὸ 

Ἡρακλέα διηγήματι. Ω. 622. ϑ6δο) 

Ψψαὶσ. ἴῃ δα. τϑθο. πὰ το αὔτη αΌΘΟΥ 

δὰ 384. 623. Χαλεπώτερον) Γρ. κρᾶ 

τοτὶβ 'ρϑα μδθο νοῦρα δαΐθ οουΐϊοβ μαθυΐββθ. Οοτημηοᾶθ δὔϊδτη ΤΠοοοΥ Εἰ νουῦα ὁχ ΕΡῚρ' 

7. ἈΡΡοβιιΐϊέ Βδγποβῖιβ, φα]5 ΗἩοιηθΥ ταηῦαπη ἀϊοῖϊο νδυϊδίυτ :. ὃ δ᾽ εἰς ἔογον πᾶσι 

ἀφῆκε τέχναν. Αρραγοΐ δαΐθηι οἵ Τμβθοογϊταμι οἵ πὰ πῸ ΒοΒο αϑίθη βθοαίοβ 6586 50} 

Ῥίαγαπι γϑῦβιιβ 613. δατῃ αὐᾶπιὶ Ἔχ ἶθοΐ 5080]. ΗΠ]. " Ι 

: Ἀοβρίοογο ν᾽ ἀδίαγ ποὺ δὲ 84 «]ἴατα δ᾽ϊογαπι ΘΧΡ] σα ΟΠ Θ Τὰ 408115 ἑαπιθῃ πᾺ}1α ἢ 
᾽ Ι 

πος αυϊάθπι σοαϊσο ργϑοοάϊς. ΒΌΤΤΥΤΜ. 
4 Ψιά. δᾷ γ΄. 244ι.. ΒΌΤΤΜ. 

! ΒΟυΤΊΤΜ. 
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ν᾿“ ᾽ 

6530. τπἱηοἰη18 ᾿ποϊά ὙΥ, 

τερώτερον. Ηα1]. 630. Θησέα Πειρί- 
θούν τε] Ὁ μὲν Δἴθρας καὶ Ποσειδῶνος, 
ὁ δὲ Δίας καὶ Διός. Ο. 631. ᾿Αλλὰ 

πρὶν ἐπὶ ἔθνε᾽ ἀγείρετο] Μῆκος ἂν λόγων 
κατηνάλωσεν εἰ περὶ πάντων διηγήσατο. 
ἐπεὶ οὖν ἄπιστον ἦν τὸ φιλήνοον ὄντα τὸν 

᾿Οδυσσέα ἑκουσίως τῆς τῶν παραδόξων 
θαυμάτων ἱστορίας ἀποστῆναι, ἀξιόπιστον 

τὴν ἀπαλλαγὴν διὰ τοῦ δέους ἐποιήσατο. 
τὸ μὲν γὰρ μεῖναι τοιούτων τινῶν προφαι- 
νομένων ἀσύνετον, τὸ δὲ μηδενὸς ἐπικει- 
μένου κινδύνου κατολιγωρῆσαι τῆς θέας 

ἀπίθανον. ῷ. 633. Μή μοι Γοργείην 
εφαλήν} Καὶ πῶς ἐν τῷ ὅπλῳ τῆς ᾿Αθη- 
ἃς ἐγκεῖσθαί φησιν αὐτήν ; λέγει γὰρ, 
Λάβε δ᾽ αἰγίδα θυσσανόεσσαν, εἶτα ἐπ- 
ἄγει, Ἔν δ᾽ ἔρις, ἐν δ᾽ ἀλκὴ, ἐν δὲ κρυόεσσα 
ὡκὴ, Ἔν δέ τε Γοργείη κεφαλὴ δεινοῖο 
ελώρου (1]. ε΄. 738. 544.). Φησὶ δ᾽ 

᾿Αριστοτέλης ὅτι μήποτε ἐν τῇ ἀσπίδι οὐκ 
αὐτὴν εἶχε τὴν κεφαλὴν τῆς Γ ὀργόνης, 

ερ οὐδὲ τὴν ἔριν καὶ τὴν κρυόεσσαν 

ΒΟΌΤΊΥΜ. βθ) Ἰυρρηῖο, 

886 ἴῃ ΤΏΘΟρ, 274. 58)66ᾳ.. ΒΟΤΊΜ. 

ΟΔΥΣΣΕΙΑΣ ΔΛ. 626----633. 

626. ἔβη] ἔδυ 5010}. 5ιιρτα οἰζαῖιιβ δά ςός. Η. 
641. βέθνε᾽. 

451 

ὰ ᾽ Ν ς εἰ 3 ᾽ “. , 

Ὡς εἰπῶν, ὁ μὲν αὖτις ἔβη δόμον "Αἴδος εἴσω. 
αὐτὰρ ἐγὼν αὐτοῦ μένον ἔμπεδον, εἴ τις ἔτ᾽ ἔλθοι 

“πὲ , δ Ν Ν ΄ 7, 

ἀνδρῶν ἥρωων, οἱ δὴ Το πρόσθεν ὁλοντο. 
΄΄ ͵7͵ 3. ὦ Ρ ο ΕΩ 4. χα ὮΝ 9) , 

κῶὶ γυ καὶ ἐτι προτέρους ἴδον ὠνερῶς, ους ἔβελόν σερ, 

Θησέω, Πειρίβοόν τε, θεῶν ερικυδέω τέκνα" 
Ε ᾿ς Ω » ΓΑ. »"» 

ὠλλὼ πρὶν ἐπὶ ἔθνε᾽ ὠγείρετο μυρίω νεκρῶν, 
ἥχῆ θεσπεσίη᾽ ἐμὲ δὲ χλωρὸν δέος ἥρει, 

Ν᾽ ἐ ,ὕ» Ἂν Φ ͵ ͵ 

μή μοι Τοργείην κεφωλὴν δεινοῖο πελώρου 

10. ξειπών. 

632. βηχῇ. 
610. ξίδον. 

᾽ ἈΝ 5» Ν Ὧν 5.5 - ’ ’ ἰωκὴν ἀλλὰ τὸ ἐκ τῆς Γοργόνης γινόμενον 

τοῖς ἐγορῶσι πάθος καταπληκτικόν. καὶ 
: τ 

μήποτε πάλιν ῥητέον ὅτι οὐκ αὐτὴν εἶχεν, 
3 ΕΟ ΄ 5 Ψ. ῇ “ 
ἀλλ᾽ ὅτι γεγραμμένην ἐν τῇ ἀσπίδι, ὥσπερ 

σημεῖόν τι. ῥητέον δὲ καὶ τοῦτο, ὅτι οὐδὲ 
3. σ΄ ε ,ὔ 

᾿Οδυσσεὺς λέγει, ὡς ἦν ἐν ἄδου ἡ Γοργό- 
- “ ΟΥ̓ 7 Η, 

νης κεφαλὴ, ἀλλ᾽ ὅτι αὐτὸς ἐφοβήϑη μὴ 
τοιοῦτος δαίμων ἐκπεμφθῇ. φοβηθῆναι 
ε 5 ΝΣ 7 ἊΨ ε ᾿ 4 τὰ 

οὖν, οὐκ ἰδεῖν λέγει. ἢ ὅτι ἡ μὲν ψυχὴ ἐν 
“ Ν Ν -" » Ὁ ΤᾺ Ν ᾧδου, τὸ δὲ σῶμα ἐν τῇ ἀσπίδι. καὶ Γορ- 
γείην κεφαλὴν οὐ πάντως τὴν τῆς Γορ- 

Ὕ , γόνης, ὡς τὸ, Τοίην γὰρ κεφαλὴν πόθεον 
κ᾿ -“ ἵ -" Ν “" 
υἷες ᾿Αχαιῶν Ὁ, ἤτοι ἐκεῖ μὲν τὸ σῶμα 

Ν Ἃ 
ἐν ἄδου δὲ τὴν ψυχήν. ἢ Γοργείην κεφα- 
λὴν φοβερόν τινα δαίμονά φησι. ἐκ τού- 

σ Ν ΄ὔ Ν Ἀ Ν 
του τὸ πλάσμα τὸ περὶ τὴν Γορ- 

,ὔ , ε ὌΝ ἈΝ ,ὔ 

γόνην γέγονεν Ἡσιόδῳ, καὶ συγγένειαν 
-" “ ΄ 

αὐτῆς γενεαλογεῖν ἐπεχείρησε, καὶ ὀνό- 
, 7 

ματα περιέθηκε, καὶ ὅτι ἐκαρατομήθη. 
Β. ῷ. Οὐ τὴν Γοργώ. ὡς τὸ, Τοίην 

Ἁ 7 ,ὔ Ἀ Ὧ ,’ Ἀ 

γὰρ κεφαλήν. γέλοιον δὲ δεδοικέναι τὴν 
-Ὁ , σ“ -“ 

κεφαλὴν τῆς Γοργόνης, ὥσπερ κεφαλῆ: 

ἡ Ἀβρίοἷϊ πποπιουϊτον Οα, α΄. 343. "δὶ οϑὲ ποίην γὰρ κεφαλὴν ποθέω, ἀ6 ῬΘΠΟΙορο {0]γ8- 

“ΉΦῶς, εἱ [Ἀ]]οΥ, ᾿ἰπβουθηα ραγιϊουϊα δὲ οὐ πὶ ργοοομΕἶθι5 βιπέ σο]πσοπᾶα. Ηος 
αἷμ ἀἰοῖς, ορίπον, Ἡμογμ αὐϊάοην μὰς Γοργείης κεφαλῆς Ἀρρο!]δάοηθ πο σογία πὶ 
υδπδη ΡΟΥΒΟμ Ἀπ βοὰ ΠουυὶΒΊ ΠΟ πὶ ΔἸ ]πθὴλ ἀαδ] οι πη] 6. ἀἰδοπηομθπὶ ἴῃ το] οχῖββο - 
ὁδιοάνιην αιιΐοων μἷπο ΟΠ δοῖββο βααπι ΘΟγρομοι Μοάπιβδῃι οἴαιο οεοῖογα οηγαὶα ἃ δῖη- 

Μ2 



4δῷ ΟΔΥΣΣΕΙΑΣ ΔΛ. 634-630. 118. ΧΙ. 

εξ᾽ ̓Αἴδος πέμψειεν ἀγαυὴ Περσεφόνεια. 
οὐτίκ᾽ ἔπειτ᾽ ἐπὶ νῆα κιῶν ἐκέλευον ἑταίρους 6535 

αὐτούς τ᾽ ἀμβαίνειν, ἀνά τε πρυμνήσια λῦσαι" 
οἱ δ᾽ αἷψ, εἰσίβωινον, καὶ ἐπὶ κληΐϊσι κάβιζον. 

τὴν. δὲ κατ᾽ ᾿Ωκεανὸν ποταμὸν φέρε κύμα ῥόοιο' 

πρώτῳ μὲν εἰρεσίη, μετέπειτω δὲ κώλλιμος οὐρος. ᾿ 

634. Περσεφόνεια] περσεφένεια οἴ φ ϑυρτὰ πΗ. 

καθ᾽ ἑαυτὴν ἐλθεῖν δυνωμένης. ὦ. 6534. Ἔξ ἀϊδος] ᾿Αρίσταρχος, ἐξ ἑδέω 4, Ἡδ.]. 

4 Ἠος ]Ἰον]ΐου σογγοοίαπι ΡΘΗ 8 ΠῚ ἑοΥΐαβ86 ΘΠ Οηθιὴ ργθὈθἱζ,ἐξ ἀΐδεω. Ηφο δυΐπὶ 
ΨΟΧ ΒΘΠΊΡΟΙ {5.180 οϑί δρυά ΗἩοτηοιμ. Νραὰθ οὐϑίαΐ αυοά νυ]ραΐο οἀϊ[ξ. ΟΠ 65 
τοῦηρηῦ Οα. Ψ. 322. ἦδ᾽ ὡς ᾿Αἵδεω δόμον ἤλυθεν εὐρώεντα. ΤΌΙ δαΐπὶ Ἰοροπᾶυπι οὐ 
Ἡδυϊοίαμο ἠδ᾽ ὡς εἰς ᾿Αἴδεώω δόμον ἤλυθεν εὐρώεντα. αὖ κ΄, 5612. ῬΟΒΆ, 

“- 



ΤῊΣ 

ΟΜΗΡΟΥ ΟΔΥΣΣΕΙΑΣ Μ. 

Μῦ Σειρῆνας ἔχει, πλαγκτὰς, βοῦς τ᾽ Ἤελίοιο. 

ΑΥ̓ΤᾺΡ ἐπεὶ ποταμοῖο λίπεν ῥόον ᾿Ω κεανοῖο 
νηυς, ἀπὸ δ᾽ ἵκετο κῦμα θαλάσσης ,εὐρυπόροιο, 
γήσιρν ἐς Αἰαίην, ὅθι τ᾽ Ἢοῦς ἡριγενείης 

3. νῆσον ἐς] νῆσον τ᾽ Ἡ, νῆσόν τ᾽ ὟΥ. 

Ὑπόθεσις. Διηγεῖται τὴν ἐξ ἅδου 
γενομένην αὐτῷ ἐπάνοδον πρὸς Κίρκην. 
καὶ ὡς τὰς Σειρῆνας παρέπλευσε, καὶ τὰς 

Πλαγκτὰς πέτρας, Σκύλλαν τε καὶ Χά- 
ρυβδιν' καὶ τὴν τῆς αὑτοῦ νεὼς καὶ τῶν 
ἑταίρων ἀπώλειαν ἀνελόντων τινὰς τῶν 

ἡλίου βοῶν. καὶ ὡς μόνος ἐπὶ ξύλου πρὸς 
Καλυψὼ διεσώθη. Ῥα]. Ο. Ψα]ρ. 2. 
Κῦμα θαλάσσης) Δι’ ὅλου θάλασσαν 
ἀπὸ ὠκεανοῦ διαστέλλε, ὃ ποιητής. Β. 

Ε Ω. Εὐρυπόροι.} Πλατὺν πόρον ἐχούσης, 
οἱονεὶ τὸ ῥεῦμα. ἢ καλοὺς πόρους ἐχούσης. 
Νυὶρ. 3. Ὅθι τ᾽ Ἰοῦς] Οὐχ ὡς ἐπι- 

τελλούσης ἃ τῆς ἡμέρας ἐν τῇ Δίαίᾳ τοῦ- 

τὸ εἴρηκεν, ἀλλ᾽ ἤτοι ἁπλούστερον, ἐπεὶ 
παρεγενόμεθα ὅπου ἡμέρα καὶ ἥλιος" ἢ 
κατὰ σύγκρισιν τῶν Κιμμερίων. ἢ ὡς 
πρώτην φῶς παρέχουσαν, ἀνατολὴν κέ- 

᾿ κληκεν. ἐπεὶ ὑψηλοῦ ὄντος τοῦ ̓ Κιρκαίου 

ἥλιος ἐκ νυκτὸς ἐπιλάμπει τῷ τῆς Κίρκης 

ξοάνῳ. δυρ.. Ταῦτα ὡς πρὸς σύγκρι- 

σιν τοῦ δου. θέλει γὰρ εἰπεῖν ὅτι ἐκ 
τοῦ ἄδου εἰς τὰ φωτεινὰ διήλθομεν. 

10. ἠριγενείης] ἠριγενείᾶς Η. 

-“ Ν ε - 

ἠοῦς δὲ εἶπεν, ἐπὶ τὰ ἀνατολικὰ δηλο- 
,ὔ - 7 

νότι μέρη τῆς νήτου προσωρμίσαντο. Β.. 
Ἅ ε 3 Δ ᾿ Ν ᾿ -» 7 
Η ὡς ἐπὶ ἀνατολικὰ μέρη τῆς νήσου 

προσορμισάντων" ἢ ὅτι ἐξ ἅδου ἐλθόντων 
(80. -τες)ὺ πρώτην αὐτὴν τὴν (ἀε]. 
τὴν) φωτεινὴν ἐθεάσαντο. ἔνιοι δὲ βιαι- 

ὅτερον ὑπερβατῶς κολλώντο τὸ ὠκεανοῖο 
τῷ, ὅθ, τ᾽ ἠοῦς ἠριγενείης, οὗ φησιν οἱ- 

κεῖν ἡ ἡμέρα (50Γ. ν]ά. κολλῶντες----οὗ, 
φασιν, οἰκεῖ ἡ ἡμ.}" ἐξ αὐτοῦ γὰρ ἀνα- 
τέλλει καὶ εἰς αὐτὸν δύνει. οὐ μόνον δέ 
ἐστι βίαιον ἀλλὰ καὶ ἐναντίον τῷ ποι- 
ἡτῇ. οὐ γὰρ παραδίδωσι ὃ Ὅμηρος τοὺς 

ἥρωας ἐπισταμένους ὅτι ἐξ ὠκεανοῦ αἱ 

ἀνατολαὶ τοῦ ἡλίου, ἀλλ᾽ αὐτὸς ἐκ τοῦ 
ἰδίον προσώπου τὸ τοιοῦτον παρέδωκεν" 
Ἠέλιος μὲν ἔπειτα νέον προσέβαλλεν ἀρού- 
ρᾳς Ἔξ ἀκαλαῤῥείταο βαθυῤῥόου ὠκεα- 
νοῖο (1]. η΄. 4121.}" καὶ, Ἔν δ᾽ ἔπεσ᾽ 
ὠκεανῷ φάος ἠελίοιο (1]. θ΄. 48 ς.}). 
δὲ ἥρωες ἄλλως λέγουσι" Οὐτ᾽, ὅπη ἠέ- 
λιος φαεσίμβροτος εἶσ᾽ ὑπὸ γαῖαν (Θὰ. 

κ΄. 101.). ῷ. Παρεγένετο ὅπου ἐμέρι- 

Ὑοροὸ ἀνασελλούσης οχ Επϑ. αὶ 464, 37. ος 5Βοο οι Ἰδάδη8 ἐκ τῶν σαλαιῶν, ἰἰὰ 
Ιοεῖς. ΒΑΚΝΒΒ. 



ΟΔΥΣΣΕΙΑΣ Μ. 4-..2.Ψ 484. ὨΪΒ ΧΙ 

οἰκία καὶ χοροί εἰσι, καὶ ἀντολαὶ ᾿ελίοιο" 

νῆα μὲν ἔνθ᾽ ἐλθόντες ἐκέλσαμεν εν ψαμάθοισιν, 5 

ἐκ δὲ καὶ αὐτοὶ βημεν ε ἐπὶ ῥηγμῖνι θωλάσσης" 
ἔνθω δ᾽ ἀποββρίξαντες ε ἐμείναμεν ἠῶ διαν. 
Ἤμος δ᾽ ἠριγένεια φάνη ῥοδοδώκτυλος ἡ ἥως, 

δὴ τότ᾽ ἐγὼν ἑτώρους προΐην εἰς δώμωτω Κίρκης 

οἰσέμενωι νεκρὸν ᾿Ελπήνορα τεβνειῶτα. 1ο 

φιτροὺς δ᾽ αἶψα τωμόντες, 6θ᾽ ἀκροτώτη πρόεχ, ἀκτὴ, 

θάπτομεν ἀ ἀχνύμενοι, θαλερὸν κατὰ δώκρυ χέοντες. 

αὐτὼρ ἐπεὶ νεκρός τ᾽ ἐκάη, καὶ τεύχεω νεκροῦ, 

τύμβον χεύαντες, καὶ ἐπὶ στήλην ἐρύσαντες, 
πήξαμεν ὠκροτάώτῳ τύμβω εὐηρες ἐρετμιόν. ὟΣ 

Ἡμεῖς μὲν τὼ ἕκωστα διείπομεν" οὐδ᾽ ἄρα Κίρκην 

᾿Αἴδεω ἐλθόντες ̓ ἐλήθομεν, ὠλλὼ μάλ᾽ ὥκῳ 

τι: ἐντυνωμένη᾽ ἅμα δ᾽ ἀμφίπολοι Φέρον αὐτή 

σῖτον καὶ κρέω πολλὼ, καὶ αἴθοπα, οἶνον ἐρυθρόν. 

ἡ δ᾽ ἐν μέσσῳ. στῶσω μετηύδω δία θεάων" 20 

Σχέτλιοι, οἱ ζώοντες ὑπήλθετε δῶμ᾽ ᾿Αἴδαο, 

δισθανέες, ὅτε τ᾽ ὥλλοι ὥπαξ θνήσκουσ᾽ ἀνβρωποι. 

6. Δα τΠΠ} εὑρυπόροιο 566 ροβίρθα 
9. προΐην] προΐειν Ἡ. Ν. ΥΥ. 

14. ξερύσαν- 
19. 23. βοῖνον. 

4. ἀντολαὶ] ἀνατολαὶ Η. 10. βοικία. 
οἴάβδιιι Η. Ψιά. ν. 2. ΡΟΒ 5. γ. δῖβαν. 
10. εἰς] ἐς ὟΥ. 10. τεθνειῶτα τεθνείῶτα Η. τεθνηῶτω ὟΝ. 
τες. 16. βέκαστα. 17. ὦκα] ὥχα Υ. 
20. δῖξα, 22. ὅτε τ᾽ ἄλλοι] ὅτ᾽ ἄλλοι Η. 

ζεν (81 τϑοΐθ ἰ6ρῸ) ὁ ἥλιος. Ρα]. 4. καίομεν. Ψαϊρο. 14. Τύμβον μέσείι 
Χοροί] Χῶραι, τόποι. ὡς καὶ εὐρύχορον 
λέγει τὴν εἴχωρον καὶ μεγάλην Ὁ. ΨαϊΟ, 

οἸΑντὶ τοῦ χῶροι" ὅθεν καὶ εὐρύχορος. Β. 
η. ᾿Αποβρίξαντες) ᾿Απὸ τοῦ βαρύνεσθαι 
τὴν κεφαλὴν ὑπὸ τοῦ ὕπνου. Ὁ. ο. Δὴ 
τότ᾽ ἐγών] Πρὸ πάντων ἐσπούδακε τὸ 
ἀποδοῦναι τῷ φίλῳ τὰ νομιζόμενα, μήτε 
ὑπὸ τοῦ φόβου τῶν ἐν τῷ ἅδῃ δεινῶν τὴν 
μνήμην ἐκταραχθεὶς μήτε τοῖς προφητευ- 
θεῖσιν ὑπὸ τοῦ Τειρεσίου ἐκθαμβηθεῖς. 
Ω. τι. Φιτρού() Παχέα ξύλα. Β. 
Κορμούς. ας. 12. Θάπτομεν] Ἔ- 

Β ἘΠῚ μοΟ βοβο] θη ἰαπααΐ Ειδί. 465, 12. 
ΒιρΡρΡΙοηππ ροβῦ λέγη. ΒΑΆΚΝΕΒ, 

Γῆν ἐπιχέαντες, ὃ ἦν αὐτὸς τύμβος. Β 

ἜἘρύσαντε) Νῦν, στήσαντες. ῬαὶΪ. 

ψυ]ρ. 15. Ζηνόδοτος γράφει, ἀκροτά- 
τῳ τύμβῳ ἵνά σῆμα πέλοιτο. ἨΔ]. 
19. Οἶνον ἐρυθρόν] Τὸν ποιοῦντα τὰ ἐρυ- 
θρὰ, ἢ τοιοῦτον κατὰ τὴν χροιάν. Β. 
22. Δισθανέες)] “Ὥσπερ τὸ διώνυμος καὶ 
δισώνυμιος, οὕτω καὶ τὸ διθανέες δισθα- ᾿ 

͵ὔ ͵ κ Ν Ν 5 5» ’ὔ 
νέες. τίθετωι γὰρ τὸ σ καὶ εἰς ἀμφύότε- 

ρώ; παὶ ὅτε πρὸ τοῦ (Ἰπητ10 μετὰ τὸ) 
δι φωνῆεν ἡ, καὶ ὅταν σύμφωνον. Β. εν ἢ. μ 

’ὔὕ 

Δὶς θανέες] Οὕτως ἐν δυσὶ μέρεσι λόγου. 

ὡς ἐκ τῶν παλαιῶν, 6 Οὐ]ὰ5 νοΥΡ 5 ραῖοί γῆν 



118. ΧΙῚ. ΟΔΥΣΣΕΙΑΣ Μ. 
[4 

224-28, 4δῆ 

ἀλλ᾽ ἄγετ᾽, ἐσθίετε βρώμην : καὶ πίνετε οἶνον 

αὖθ, πανημέριοι" ἅμα δ᾽ ἤ6ι φαινομένηφι 

πλεύσεσθ'' αὐτὰρ ἐγὼ δείξω ὁδὸν, ἠδὲ ἑκαστώ 25 

σημανέω" ἵνα μή τι κωκοῤῥωφίῃ ὠλεγεινῆ, 

ἢ ἁλὸς, ἢ ἐπὶ γῆς: ἀλγήσετε σήμω παθόντες. 

Ἃς ἐφαθ" ἡμῖν δ᾽ αὖτ᾽ ἐπεπείθετο θυμὸς ἀγήνωρ. 

ὡς τότε μὲν πρόπαν ἥμαρ, ἐς ἠέλιον καταδύντω, 

ἥμεθα, δαινύμενοι κρέα Ἧ ἄσπετω, καὶ μέθυ ἡδύ. 20 

ἔμος δ᾽ ἤέλιος κατέδυ καὶ ἐπὶ κνέφας ἤλθεν, 

οἱ μὲν κοιμήσαντο παρὰ πρυμνήσια, γηός" 

ἡ δέ με χειρὸς ἑλοῦσα φίλων ὠπονόσφιν ἑταίρων 

εἰσέ 7ε, καὶ προσέλεκτο, καὶ ἐξερέεινεν ἕκαστα" 
αὐτὰρ ἐγὼ τῇ πάντα κωτῶ μοιρῶν κατέλεξα. 35 

καὶ τότε δὴ μ ἐπέεσσι προσηύδα, πότνια Κίρκη" 

Ταῦτα μὲν οὕτω πάντα πεπείρανται" σὺ δ᾽ ἄκουσον, 
ὡς τοι ἐγὼν ἐρέω, μνήσει δέ σε καὶ θεὸς αὐτός. 

25. ἐγὼ «οἷς ἐγώ τοι δείξω Η. 

ἀλεγεινῇ] κακοβαφιῆ ὀλεγωᾷ ΕἸ κακοῤῥαφίης ἀλεγεινῆς. ν. 

33. ἡ δέ με] ἥδ᾽ ἐμὲ Η. ἡ δ᾽ ἐμὲ ὙΥ. 22. νηός] νεῶς Η. 
46. με [έπεσσι. 28. βερέω. 

φησὶ γὰρ ᾿Απολλώνιος “ ὡς ὅτι δὶς καὶ 

τρὶς ἐν ταῖς συνθέσεσιν ἐκβάλλει τὸ σ, 

δίπους, τρίπους. Ο. Ὅτε] Τὸ ὅτε ἀντὶ 
τοῦ ἐπειδὴ, ὡς ἐκεῖ, Ὅτε με βροτοὶ οὔτι 

τίουσιν (ν΄. 120. ). Β. 426. Σημανέω] 
Λέγω ὑμῖν τὴν ὁδὸν ἵνα μὴ διὰ τὸ ἀμ- 
φιβάλλειν καὶ ἀγνοεῖν τὴν ὁδὸν τῇ ἀλλή- 
λων κακοτεχνίᾳ καὶ ἀξειρίᾳ ἀλγήσητε. 

λλλως. ἵνα μὴ τῇ ἀπειρίᾳ τοῦ πλοῦ εἰς 

βάρβαρον ἐλθόντες τόπον τῇ τῶν ἐνοικούν - 

τῶν κακοτεχνίᾳ ἀλγήσητε. Β. Ο. Διατί 
ἡ Κίρκη τοσούτων ὄντων κινδύνων τῷ Οδυσ - 
σεῖ ἐν τῷ οἴκαδε παρ᾽ αὐτῆς ἀπόπλῳ οὐχὶ 
πάλιν τὸν αὐτὸν ἐκέλευε πλοῦν ὅνπερ ἦλθεν 
ἀποπλεῖν, ἀλλὰ καὶ (παρὰ 6. να] ἴΏ8. 
Μαὶ.) τὰς Σειρῆνας καὶ τὴν Σκύλλαν καὶ 
τὴν Χάρυβδιν συνεβούλευε ποιεῖσθαι τὸν 
πλοῦν καὶ παρὰ τὴν νῆσον ἐν ἣ αἱ ἡλίον 

“ Επιβίαι 5 οχ Αροϊ]οάοτο ἰλπἀας ᾿νᾶο 'ρδὰ σγουρὰ. 

10. ξέκαστα. 206. κακοῤῥαφίῃ 

20. βηδύ, 
44. βέκαστα. 

- ὦ βόες ἤσαν; Ῥητέον οὖν ὅτι τῶν δύο ἀπό- 
7 » ἀν  ὐσ τν ε 

πλων χειρίστων ὄντῶν οὐδὲν ἡμάρτανεν ἡ 

Κίρκη συμβουλεύουσα τοῦτον ποιεῖσθαι 
τὸν πλοῦν ἐν κακῶν ἐκλογῇ αἱρετώτερον 
μὴ 5 " 9 Ὁ » ΄ ν»Ὁ ὄντα. οὐ γὰρ ἐξ ὧν ἀπειθήσαντες αὐτῇ 

ἠτύχησαν ἀποκτείναντες ἡλίου βοῦς, αἷ- 
“ ἈΝ " ᾽ν, 9 ῃ ͵7ὔ 

τιᾶσθαι χρὴ, θεωρεῖν δὲ ὅτι εἰ ἐπείσθη- 
2 Ὁ Δ " , Ν ΝΜ 

σῶν αὐτῇ οὐδὲν ἀν παθόντες δεινὸν οἴκαδε 

ἀπῆλθον. ὦ. 42. Ἥδ᾽ ἐμέ] ᾿Αντιδια- 
Φ σταλτικὴ ἡ ἐμέ. Ηαγ]. 44. Εἷσέ τε 

Ἀ ’ 7 ε Ν Ἁ καὶ προσέλεκτο) Παρέκλινεν ἑαυτὴν καὶ 
προσηγάγετο. Ῥᾳ]. Προσέκλινεν ἑαυτῇ 

Ἂ καὶ προσηγάγετο. ἢ καὶ προσδιελέξατο, 
ὰ " "σ᾿ 

ὃ καὶ ἄμεινον. Προσέλεκτο ἀντὶ τοῦ 
ἐκοίμησε. Β. ῷ, Προσέλεκτο͵ προσεῖ- 
πεν. ἱοσ, 48. Μνήσει δέ σε καὶ θεὸς 
αὐτός] Τὸν Ποσειδῶνά φησι. διὰ τῶν 
ἔργων ὑπομνήσει περὶ τῶν ὑπ᾽ ἐμοῦ λεγο- 

ΒΌΤΤΆΜ. 
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Σειρῆνας μὲν πρῶτον ἀφίξεωι, εἱ ῥά τε πάντας 
5 «“ ΄ 3 ἀνθρώπους θέλγουσιν, ὅ, τις σφέας εἰσωφίκηται. 40 

« 5. ,᾿ 7 Ν 7΄ 3 3 οστις ἀϊδρείη πελάώση, κωὶ φθόγγον οὑ"κοὐση 
“ ΣΝ κὸν ΧΝ ͵ Ὁ : 

Σειρήνων, τῷ δ᾽ οὔτι γυνὴ, καὶ νήπιω τέκνα, 
φ, ͵΄ 3 Χ οἴκωδε νοστήσαντι, παρίστωτωι, οὐδὲ γάνυνται" 
᾽ ,»"» ΙΩ Ψ ΕῚ »" 

ὠλλά τε Σειρήνες λιγυρῆ θέλγουσιν ἀοιδῆ, 
- » "“" Ν ΟῚ 3 49.»...5 7 ἸΝ ἥμενωι εν λειμών," πολὺς δ ὠμῷῷ οὁστεόφιν βὴς 45 
9 “ὦ, λιν ὁ 7 
ἀνδρῶν πυθομένων, περὶ δὲ ῥινοὶ μινύθουσιν. 
9 -ς Χ 3 7 »»Ὰ Ὡ" Ὑ 3. ὃ »“ ς 7 ὠὡλλῳῷ παρὲξ εἐλοώῶν" επὶ ουῶτ ὠλέϊ αι ετωίρων 

Ἂν Ψ. .,, 9 δ 

κηρὸν δεψήσας μελιηδέοω,, μή τις ὠκούση 
Δ {4 διὰ ον 5 Ν 3 7, ἀγα ον, ἸΙΔῸΖ 

τῶν ὡλλων" οτῶρ ὠὐτὸς ὠὡΐουεμεν, αἱ Κα εθέλησθα. 
Ψ ΓΙ ς Νν »“» ΣΤΥ ΩΛ Ψ 

δησάντων σ᾽ ἐν νηὶ θοῆ χειρῶώς τε, πόδως τε; 50 

ὀρβὲν ἐν ἱστοπέδη" ἐκ δ᾽ αὐτοῦ πείρατ᾽ ἀνήφθω" 
ὀῴρα κε τερπόμενος ὄπ᾽ ἀκούης Σειρήνοιϊν. 

40. ὅ, τις] ὅτι Η. 

σῃ] ἀκούση Η. 10. ἀξιδρείῃ. 
10. μελιξηδέα. 5, Γύπ᾿; 

μένων ὅτι ἀληθὴ εἰσι. Β. Ω. 40. Σει- 
ρῆνας] Κατὰ μὲν τοὺς πολλοὺς ᾿Αχελώου 

καὶ Στερόπης τῆς Πορθάονος (516 ο(. 

Δηΐἴ.) αἱ Σειρῆνες, κατ᾽ ἐνίους δὲ ᾿Αχε- 
λώου καὶ Τερψιχόρης μιᾶς τῶν μουσῶν. 
ἑλόμεναι δὲ" παρθενίαν ἐμισήθησαν ὑπὸ 
᾿Αφροδίτης καὶ ἔχουσαι πτερὰ ἀπέπτη- 
σαν εἰς τὸ Τυῤῥηνικὸν κλίμια, καὶ νῆσον 

κατέσχον ᾿Ανθεμοῦσσαν (Ἰΐᾶ ΡΓῸ -οὔσαν 
Βάᾶγη. 6 Μ8.) ὀνομαζομένην. ὀνόματ 
δὲ αὐτῶν Αγλαοφήμη, Θελξιέπεια, Πισι- 
νόη καὶ (Ῥαάγῃ. 6 Μ5. ἢ) Λίψγεια. κατὰ 
δὲ Ὅμηρον δύο. ΣΕειρήνοιν (γὰρ ἰῃ8. 
Βᾶγη.) λέγει. Ψυ]ρ. Τὰς Σειρῆνας 
᾿Αχελώου καὶ Τερψιχόρης μιᾶς τῶν Μου- 
σῶν, οἱ δὲ Στερόπης τῆς Παρθάνας (510), 

ἀγαπησάσας τὴν παρθενίαν ἀπεστύγη- 
σεν ᾿Αφροδίτη καὶ ὠρνίθωσεν. αἱ δὲ ἀπ- 

ἔπτησαν εἰς τὴν Τυρσηνίαν περὶ νῆσον 
᾿Ανθεμοῦσαν. ὀνόματα δὲ αὐτῶν ᾿Αγλαο- 
φήμη καὶ Θελξιέπεια. Φασὶ δὲ ὡς 
᾿Οδυσσεὺς φυγὼν αὐτὰς, ὀργισθεῖσαι καθ- 
“ ἡ 

ἥκαν ἑαυτὰς εἰς θάλασσαν. Ὅμηρος 

ἸἈΥΤΑΙ ὁ Ψ 3 ἐ ,ὔ ΕΣ 41. ἀϊδρείῃ πελάσῃ]. ἀϊδρίη πελάση Η. 
43. Γοίκαδε. 

10. ἀκού- ᾿ 

48. δεψήσας) δὲ ψήσας Ἡ. 

δὲ οὔτε γένος αὐτῶν παρίστησιν οὔτε 
πτερωτὰς αὐτάς φησιν εἶναι. Ὁ. Αἱ 

΄ροτὖ 7] 

Σειρῆνες ἢ ὄρνιθες κέλαδοι ([, δυσκέλαδοι) 
ἤσων ἐν λειμῶνι, ἢ γυναῖκες θελκτικαὶ 

καὶ ἀπατητικαὶ, ἢ αὐτὴ ἡ κολακεία. 
πολλοὺς γὰρ θέλγει καὶ ἀπατᾷ καὶ ὥσα-- 
γεὶ θανατοῖ. Β. 45. Τῷ δ᾽ οὔτι γυνή] 
Ἴοῦτο λέγει διὰ τὸ τοὺς ἀκούοντας τοῦ 

, ἰῷ ΄, ν ͵ὕ 
μέλους τῶν Σειρήνων μὴ δύνασθαι κινη- 
θῆναι ἐπὶ τοῦ πρόσω τῇ ἀῤῥήτῳ τῆς ἀοι- 
Ὁ -Ὡ 7. ΄ 

δῆς ἡδονῇ, ἄλλα θνήσκειν ταύτης ἀκού- 
7 οντάς. ὦ. 43. Οἴκαδε νοστήσαντι] ὋὉ 

μὲν ᾿Δριστοφάνης φησὶ κατατηκομένους 
-ο᾿ γν Ν ἢ ) ᾽ ΄ 3 ᾿ τῇ ὠδῇ καὶ αἰφνιδίως ἐκλείποντας ἀπο- 

λέσθαι" ὁ δὲ ᾿Αρίσταρχος διὰ τὴν τῶν 
ἀναγκαίων σπάνιν. ὦ. 46. Περὶ δὲ 
ς Ν ΄ Ν Ν Α "Ὶ ΄ Α ῥινοὶ μινύθουσι Περὶ δὲ τὰ ὀστέα τὰ 
δέρματα σήπονται. ὦ. ςΙ. Ὀρθὸν ἐν 
ἱστοπέδῃ} ᾿Ορθὸν ξύλον ἐκ τῆς τρόπιδος 
Ξ , ἘΠ Ὲ τ 3 ΓΑ “ Ἀ ᾧ προσδέδεται ὁ ἱστὸς ἐν ᾧ δεσμεῖται τὸ 
Η Ο - ΄ ΑΓ ΕΞ τ Ὲ Ν ) ὥρμενον. ῳ. Τῷ τόπῳ ἐν ᾧ ὁ ἱστὸς ἐν-- 

Ζ τίθεται. Δαρ. 52. Σειρήνοιιν)] Ὅτι 
΄ ἐν " δύο καθ᾽ “Ὅμηρον αἱ Σειρῆνες, οὐ τρεῖς. 
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3 ΝΣ 7 ες ν᾿ -Ὁ-΄ 

αἱ δέ κε λίσσηωι ἑτάρους, λῦσαί τε κελεύης, 
ε ΄ Δ ἝΝ 7 2) } ΄οω ϑ 

οἱ δέ σ᾽ ἐνὶ πλεόνεσσι τότ᾽ ἐν δεσιμοῖσι δεόντων. 
ΒΕ Ἂ, ᾽ ἿῪΝ 7 Ν 7 Ἃ ς "“ου 

Αὐτὰρ ἐπειδὴ τάσγε παρὲξ ἐλάσωσιν ετῶιροι. ΓΤ 
ν᾽", ᾽ 37 3) “ 3 
ἔνθα τοι οὐκ ἔτ᾽ ἔπειτω διηνεκέως ἀγορεύσω, 
« , «Ἀ ᾽ 5 ἣν ΕῚ 

ὁπποτέρη δή τοι ὁδὸς ἔσσεται, ἀλλὼ καὶ αὐτὸς 
θυμῷ βουλεύειν: ἐρέω δέ τοι ἀ ῥρωθ θύμῳ βουλεύειν" ἐρεω ὁὲ τοι ὠμφοτερωσεν. 

΄ ᾽ ΄ 

ἔνθεν μὲν γὰρ πέτρωι ἐπηρεφέες, προτὶ δ᾽ αὐτὰς 
κῦμω μέγω ῥοχθέϊ κυανώπιδος ᾿Αμφιτρίτης" κ θο 

Ὃ ΄ 7 Ζ 

Πλαγκτὰς δὴ τοι τώσγε θεοὶ μάκαρες καλέουσι. 
΄-" ΄ " » Ν ΆᾺ. “' ΕἸ 

τη μέν τ οὐδὲ ποτητὼ σωρερχετωι, οὐδὲ πέλειαι 

53. αἰ αἱ Η. 10. κελεύῃς] κελεύση͵ς Θἴ Βιιργἃ γρ. κελεύεις Ἡ. 54. ἐνὶ] 

58. ἐξερέω. 50. προτὶ] ο ἔτι ὙΥ, 55. ἐπειδὴ] ἐπὴν δὴ Η. ἐπὴν δὴ ΥΥ. 
ποτὶ Ν. δι. πλαγκτὰς] πλακτὰς Η. 

᾿. 52. 54. Ηοβ ἰαπηθῃ νθίϑιι8 
ἀθετεῖ, αὖὖὸ νΙἀθίιγ, ΑΥΒίορ μα η68 ἃ, 
ῬΟΙΒ. «4. Δεόντων] ᾿Αρίσταρχος 
γράφει, διδόντων ξ, ὡς τιθέντων. Ἠ 1]. 
56. Διηνεκέως] Οἷον κατὰ μίαν παραγ- 
γελίαν, ἢ δὲ ὅλου. υ]ρ. 57. Ὃὧπ- 
ποτέρη}] ᾿Αντὶ τοῦ, διὰ ποίας. νυ. 
58. ᾿Αμφοτέρωθεν)] ῬἙκατέρου μέρους 
ἀμφοτέρας τὰς ὁδούς. Β. Ἔκ τοῦ ἑνὸς 

᾿ μέρους. Ἔ. (5190) Ἑκατέρωθεν. νυ !ρ. 
..59. ᾿Ἐπηρεφέες) Πυκναὶ, ἢ ἐπικρεμάμε- 
ναι, ὑψηλαὶ καὶ ἐπίστεγοι. Ψυ]ρ. Ο. 
6ι. Πλαγκτάς  Ὃ μὲν Κράτης, ὅτι 

; πελάζεται (50. πλάζεται] περὶ αὐτὰς 
; τὸ κῦμα. οἱ δὲ ὡς τὴν Δῆλον κινεῖσθαι 
καὶ φέρεσθαι. ]ρ. ᾿Απὸ τοῦ προσ- 
πλήσσεσθαι ἐν αὐταῖς τὰ κύματα. Β. 

᾿Θεοὶ μάκαρες καλέουσιν) "Ανθρωποι δὲ 

ἀ μελεύσης ἰοχί, Γρ. κελεύεις. Ηδ1]. 

αυοά ἴῃ διδείασιν σουττιρὶς Ἡ Θβυομὶι5. 

Οτορ. Οὐοτ. Ξ 0]. 5νσ. ΒΌΤΤΜ. 

᾿ἴατῃ 6556 τοίου, ΒΕΠΓΤΜ. 

ΨΟΙ,. 1. 

Μ45. Ἰοοϊοπμθηι διδόνσων τοοΐο σοτγοχὶς Μαβυγιβ. ΡΟΕΒ, 

οὐδέν. κἀκ τούτου δῆλον ὅτι πέπλακεν. 
Ψνυ]ο. 62. Οὐδὲ πέλειαι φέρουσιν] 
Ἤτοι μυθικῶς φησι τὰς περιστερὰς διὰ 
τῶν Πλαγκτῶν πετομένας ἀποκομιίζειν 
Διὸὴ ἀμβροσίαν" ἢ φυσικῶς τοῦτο εἴρηκεν. 
ὅτε γὰρ ἕκαθεν τῶν Πλαγκτῶν γένηται 
τὸ ἄστρον τὸ λεγόμενον ( π]ρ. ὃ λεγό- 
μενος) Ταῦρος, τότε συμβαίνει τῶν ἐπὶ 
τῆς οὐρᾶς αὐτοῦ κειμένων ζ΄ ἀστέρων οἵ 
Πλειάδες λέγονται ἕνα ἀμαυροῦσθαι ἐκ 
τῆς ἀναφορᾶς τοῦ καπνοῦ ἕ, Φέρουσι δὲ 

τροφὴν ὕδωρ θαλάσσιον ἡλίῳ, ὃν καὶ 
Πλάτων ἐν Φαίδρῳ (Ρ. 246. 6.) Δία 
προσηγόρευσεν᾽ ὃ μὲν δὴ μέγας ἐν οὐρα- 

νῷ Ζεὺς πτηνὸν ἅρμα ἐλαύνει. Ἄαϊρ. Ω, 
"Ἄλλως. Ἔδει τὰς περιστερὰς ὡς ἀκε- 

ραίους καὶ ἀκάκους, καὶ ὀξείας τῇ πτή- 

σει, λέγεσθαι φέρειν τῷ Διὲ τὴν τροφὴν, 

ΒΌΤΤΜ. 
9 7,6ρὲ διδέντων ΑἸίΐοο ΡτῸ διδέσωσαν ἃ δίδημι φυοὰ Πυΐ ἃ δέω αἱ τίθηρω ἃ θέω,. [πιρΐ, 

δίδη ἴρβο Ἡοιγηοσιβ πἀϑαγρεῖΐ 1]. λ΄, τορ. ϑυϊά. οἵ ΗθβυοΝ. δίδηροι, (τὸ) δεσμεύω. 
ΟΡ... ΑΔ. 5. [5» 8, 1ο. γ6] 24.] Ἰοσροηάιπι οχ (οα. Ῥαγὶβ. διδέασι ΡΓῸ δεσμεύουσι, 

Ιἄθπν ὁ μοβίτο Ἰοοο διδέντων" δεσμευόντων. 

Ιὰ Χεο- 

Ξ1ς 
Αἀάρ ϑομδοίοσὶ ποίῖ, δὰ 

᾿ ἔΡΡρογβ. ἴῃ βοιι 5 Ηδτ]. (Δα πὰπο νογβιηι οἵ βη4.) εἰ Πλαγκτὰς οἱ Πλακτὰς 5οΙρ- 

ε [ἢ 110 Ὀγονϊουὶ οοάϊοὶβ Ο. Βομο]ο ἰΐα : Τινὲς φυσικῶς ἀναλύοντές φασιν ὡς κατ᾽ ἐκεῖνο 
γινομένης τῆς Πλειάδος εἷς ἐκ τῶν ἑπτὰ ἀστέρων ἀφανὴς ἐγίνετο ἐκ τοῦ χαπνοῦ,. ΒΌΤΊΥΜ. 

ὃΝ 
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τρήρωνες, ταί τ᾽ ἀμβροσίην Δὴ πατρὶ φέρουσιν, 

ἀλλώ τε καὶ τῶν αἰεὶ ἀφαιρείται λὶς πέτρη" 

ἀλλ᾽ ἄλλην ἐνίησι. πατὴρ ἐνωρίθμειον εἰ εἰνοῦ. 65 

τῇ δ᾽ οὔπω τις γηυς φύγεν ἀνδρῶν, ἥτις ἵκηται, 

ἀλλά θ᾽ ὁμοῦ πίνωκάς τε νεῶν καὶ σώματα φωτῶν 

κύμαβθ᾽ ἁλὸς φορέουσι πυρός τ᾿ ὀλοῦῖϊο θύελλαι. 

οἴη δὴ κείνη γε πωρέπλω ποντοπόρος γηυς, 

66. τὴ δ᾽ τῆδ᾽ ἃ τι. ρζ. 564 τὴν δ᾽ 6Χ Θιηθηά. δηῦαυᾶ Η, ΡΟΗΒ, τήνδ᾽ Ν, 

ἥτις ἐστὶν ἀμβροσία. Ο. 64. ̓Αλλά τεκαὶ 

τῶν] ᾿Αλλὰ καὶ ἀπὸ τούτων τῶν πελειῶν 

ἀφαιρεῖται μία (ϑ80Υ. μίαν) λὶς, ἀντὶ τοῦ 

λισσὴ, πέτρη. Β. 65. ̓Αλλ᾽ ἄλλην ἐνίη- 

σι] Τὴν πλάνην τῶν διερχομιένων ἐκεῖσε 
ζώων ταῖς Πλαγκταῖς φησ: πέτραις. ἐν- 

αρίθμιον εἶναι, ἤτοι συγκατατεταμένην 
καὶ ἀχώριστον. Ὡ. 66. Ἥτις] Τρ. 

ὅστις. Ηαῖ]. 60. Οἴη δὴ κείνη γ 

ἐπέπλω ποντόπορος γαὺς ᾿Αργὼ πασιμέ- 

λουσα) Τυρὼ ἡ Σαλμωνέως ἔχουσα δύο 
παῖδας ἐκ Ποσειδῶνος, Νηλέα τε καὶ 

Πελίαν, ἔγημε Κρηθέα. καὶ ἴσχει παῖ- 

δας ἐξ αὐτοῦ τρεῖς, Αἴσονα καὶ Φέρητα 
καὶ ᾿Αμυθάονα. Αἴσονος δὲ καὶ Πολυ- 

μήλας καθ Ἡσίοδον γίνεται 

κατὰ δὲ Φερεκύδην ἐξ ̓ Αλκιμέδης ' . τε- 
λευτῶν δὲ οὗτος καταλείπει τοῦ παιδὸς 
ἐπίτροπον τὸν ἀδελφὸν Πελίαν, ἐγχειρί- 
σας αὐτῷ καὶ τὴν βασιλείαν ἵνα αὐξη- 

ἡ δὲ τοῦ Ἰάσο- 

Ἔν 
Ἰάσων, 

θέντι τῷ υἱῷ παράσχῃ. 
γος μήτηρ ᾿Αλκιμέδη δείσασα δίδωσιν αὐ- 
τὸν τρέφεσθαι Χείρων. τῷ Κενταύρῳ. 
τραφεὶς δὲ καὶ ἡβήσας ἔ ἔρχεται εἰς ἼἸωλ- 
κὸν ἀπαιτῶν τὴν πατρώαν ἀρχὴν τὸν 
Πελίαν. ὁ δὲ ἔφασκεν χρῆναι αὐτὸν 

: γιά. δίαγΖ. δᾶ ῬΠΟΓΘΟΥ 15 ἔἴ. ΠΏ. 32. 

πρότερον διακομίσαι τὸ χρυσοῦν δέρος ἀπὸ 
Κόλχων, καὶ τοὺς πυριπνόους ἀνελεῖν ταύ-. 

ρους. ἀκούσας δὲ ταῦτα ὃ ̓ Ιάσων λέγει 

τῷ Χείρωνι. καὶ αὐτῷ ὁ Χείρων συνεκ- 

πέμπει τοὺς ἠϊθέουςΕ, κατασκευάζει δὲ 

ἡ ̓ Αθηνᾶ τὴν ᾿Αργώ. πλέοντες δὲ ἀφικ- 
νοὔνται ἐπὶ τὴν τῶν Βιθυνῶν χώραν, καὶ 
ὁρῶσι τὸν Φινέα πηρὸν διὰ ταύτην τὴν 
αἰτίαν. ἔχων γὰρ παῖδας ἐκ Κλεοπάτρας 
τῆς Βορέου καὶ ἐπιγήμας Εὐρυτίαν ' δί- 

δωσιν αὐτοὺς τῇ μητρυιᾷ διαβληθέντας 
πρὸς ἄναίβεσιν. Ζεὺς δὲ χαλεπήνας λέ- 

γει αὐτῷ, πότερον βούλεται ἀποθανεῖν ἢ 
τυφλὸς γενέσθαι. ὁ δὲ αἱρεῖται μὴ ὁρῶν 
τὸν ἥλιον. ἀγανακτήσας δὲ ὁ Ἥλιος 

ἹΑρπυίας ἐπιπέμπει αὐτῷ αἵτινες εἴποτε 

μέλλει (5οτ. μέλλοι) ἐσθίειν, αὐτοῦ διέ- 
πρᾶσσον ἐμβάλλουσαι φθοράν τινα 
καὶ οὕτω Φινεὺς ἐτιμωρεῖτο. τοῦτον οὖν 

τὸν Φινέα θεωρήσαντες οἱ περὶ τὸν ᾿1ά- 
σον παρεκάλουν ὑποθέσθαι, πῶς δεῖ ἑ 

πλεῦσαι (801. δεῖ διαπλεῦσαι) τὰς 
Πλαγκτὰς λεγομένας πέτρας. ὁ δὲ εἶπεν 

ἐὰν τὰς “Δρπυίας ἀπαλλάξωσι τῆς πρὸς 

αὐτὸν ὁρμῆς. θέντες δὲ συνθήκας ἐπαγι 

γέλλονται αὐτῷ τοῦτο δρᾶσαι. ὃ δὲ λέ- 

ΒΌΤΤΜ. 
κ Βαγποβῖιβ σου σὶῦ ἡμιθέους ; οὐ Τογοῦᾶ ᾿π γα 5080]. ξ΄. υ]πη0 46 ΔΙΡΌΠΔΙΙ5 Ἰερὶ- 

(Ὁ ἡμιθέων, ῬτῸ 48 γΟ(Θ 101 ΒαΓΖΙῈΒ σΟΥΡΙρΊ ἠιθέων. ΟἿ. 5680]. λ΄. 220. (46 Γμ6- 
560) ; 564 10] μετὰ σῶν ἠϊ θέων 46 ανοηΐθα5 ἴῃ Οτοΐδπι πλ15815, ααοσιιιη δι ἀΐγοιβα Τᾶσο 
[ἴο, αὖ ΟὈ 1α 1 Ἰρδιμῃ ἔογε Βα μ6β1} σουγθοίοπὶ ἔανθοαια. ΒΌΤΤΥΜ. 

1 Εἰδοθέαν σὴν Κάδμου ἀδελφὴν 80}|0]. ὅορ}ι. Απτρ. 992. ᾿Ιδαίαν Δαρδάνου ἈΡΟ]]οά. Ψ' 
15, 3. οὗ 81]. ΑΡΡΟπΟ δ ἴῃ 5111] Π6 1 ΠΟΤῚ πὶ ἔδιΐηεθ πομηϊηθπ τη αἰ ̓ ίαμη Ἰηΐθη-᾿ 
ἄορη5. ΒΟΤΊΜ. 

τ ΒΑΓ. ΡΓΙῸ αὐτοῦ διίπρασσον ΒΟΥ 10 τὰ αὐποῦ δ, πάντα, φυΐθα5 «Ραυαπα 7 ν ἈΠΆΠΓ, 
Ἐξαδίδίῃ. δα ἢ. 1. οχ θοάθιῃ, εὖ Δρρᾶγοί, ἴοπίο μϑθο τϑέθγθηβ, ἰΐᾶ : αἱ λιμώσσειν ἐποίουν ᾿ 
τὸν ἄνθρωπον ἀφαρπάζουσαι δλῤκυ ἐν σὰ βρώματα. Ηΐϊπο ἢ ΠΟΒΙΓΟ ΘΙ]6η60---ἰσθέξιν, τὰ 
βρώματα αὐτοῦ διήρπαξον ἐμβάλλουσαι φθοράν τινα, ΒΌΤΤΜ. 



1118. ΧΙ]. 

β 

β γει αὐτοῖς, πόσον δύναται ἔχειν τάχος ἡ 
᾿Αργώ ;, φάντων δὲ πελειάδος. ἐκέλευσεν 
᾿ἀφεῖναι περιστερὰν κατὰ τὴν συμβολὴν 
τῶν πετρῶν, κἄν μὲν μεσολαβηθῇ, μὴ 
πλεῖν, ἐὰν δὲ σωθῇ, τότε περαίνειν τὸν 
'πλοῦν. οἱ δὲ ταῦτα ἀκούσαντες ποιοῦσι. 
κατασχεθείσης δὲ τῆς περιστερᾶς διὰ 
“τῆς οὐρᾶς, προσβάλλουσι τῇ ᾿Δργοῖ δυοῖν 
εν. πληγάδες Ὁ πέτραι συνελθοῦσαι τῆς 

᾿γεὼς συμμύουσιν, αὐτοὶ δὲ σώζονται. οἱ 
δὲ Βορεώδα, Ζήτης καὶ Κάλαϊς ἀποδιώ- 
κουσι τὰς “Λρπυίας ἀπὸ τῶν Φινέως δεί- 
πνων. καὶ οὕτω παραγίνονται εἰς Κόλ- 
'χους. ἡ δὲ ἱστορία παρὰ ᾿Ασκληπιάδῃ. 
Ψ].. γο. ᾿Αργώ] Ἣ ἀργὴ κατ᾽ ἀν- 
τίφρασιν. ἢ ὅτ, τοὺς ἀργοὺς ({.. ᾿Αργεί- 
οὐς) εἶχε. Β. Πασιμέλουσα] ᾿Επίθετον 
τῆς ᾿Αργοῦς ἀπὸ τοῦ πᾶσιν ἐν ἐπιμελείᾳ 
εἶναι διὰ τὸ κλέος. ἢ πᾶσι μέλουσα θε- 
οἷς. ΝΡ. Πᾶσι τοῖς ἀπὸ τῆς Ἑλλά- 

ἀνου τ. Ἐπιβίας ἶτι5 ἰΐα: 

ὈῸΠΟ ἴῃ ΒΟΠΟ]  αϑῦδο ΡγΌβα ΠΤ ΓΔ. 1. 
“ οο βο]τπὶ ὁχ Ε]41]. ὀχοουρβὶῦ Ροῦβ. 

᾿ 

τὸ. ΒΌΤΤΜ. 

Ῥοοίαγο δὰ ν. 75. 

δὲ δύο σκόπελοι, ὃ μὲν -ττο : οἵ, Ἐπιδῦ, 

ΟΔΥΣΣΕΙΑΣ Μ. γο--7ς. 
ἦ Ν Γ΄. ε ἀ Ἃ " Αργῶ πασιμέλουσω, πῶρ Αἰήταο πλέουσω" 

7 7 ΧΝ 2} θ᾽ ε 7 7 Ν Καὶ νύ κε τήν ἐγῦ ὠκα βάλεν μεγάλας ποτὶ πέτρας, 
» ΕῚ Ψ “π ΕΙ . ὁ ͵ 7 ᾿ὥλλ᾽ Ηρη παρέπεμψεν, ἐπεὶ φίλος ἡεν ᾿Ιήσων. 

: « Ν 7 7 -- 3 Ν » ε ᾿ Οἱ δὲ δύω σκόπελοι" ὁ μὲν ουρώνον εὐρὺν ἱκάνει 

459 

7ο 

ὀζείη κορυφή, νεφέλη δέ μιν ἀμφιβέβηκε 
» Ν Χ 4 . Ἀυωνεη" τὸ μὲν οὑποτ᾽ ἐρωεϊ, οὐδέποτ᾽ αἴθρη 75 

73. δύω] δύο Ψ, 

δὸς ἐν φροντίδι οὖσα. ἐκ πάσης γὰρ τῆς 
Ἑλλάδος εἶχεν ἥρωας. ἢ παρὰ πάντων 
οὖσα διὰ φροντίδος ὡς ταχεῖα. Ὁ, ὙΦ᾽ 
ἐν πασιμέλουσα. Νεωτερικὸν δὲ τὸ 
γράφειν φασιμέλουσα 5, ἢ τοῖς ἐν Φάσι- 
δι πολλὴν φροντίδα ποιήσασα. Ο. "Ὥς 
Ὁ μὲν οὐρανόν] ΜΊΑ. δὰ γς. γύτοβ 
μὲν οὔποτ᾽ ἐρωεῖ Τὸ μὲν, ἤτοι τὸ νέφος, 
οὔποτε ἐρωεῖ, ἤτοι οὐδέποτε ὑποχωρεῖ, 
λήγει" ὡς τὸ, Ὑπερώησαν δὲ οἱ ἵπποι 
(1|.9΄. 125)" νεφέλην γὰρ εἰπὼν ἀπέ- 
δωκε τὸν λόγον πρὸς τὸ νέφος καὶ οὐ πρὸς 
τὴν νεφέλην. διὰ τοῦτο εἶπε, τὸ μὲν οὔ- 
ποτ᾽ ἐρωεῖ. Β. ὦ, [Ιη Ψυϊρ. τηᾶρσπα 
ΟΟηξιδΟ: Ο ΜῈΝ ΟΥ̓́ΆΑΝΟΝ ΕΥ- 
ΡΥΝ ΚΑΝῈΝ, πρὸς τὸ συνώνυμον Ρ 
ἀπήντησε τὸ οὔποτ᾽ ἐρωεῖ, ΝΈΦΟΣ. νε- 
φέλη. ΤῸ ΜΕΝ. τὸ νέφος. ΤῸ ΜῈΝ 
ΟΥ̓́ΠΟΤ᾽ ἘΡΩΕΙ. σχημάτων σημαινο- 
μένων ἀκόλουθον. ἘΡΩΕΙ. ἀποχωρεῖ 4, 

᾿ 

Ὁ Δ. τη] δία βιῃ Ὁ ἴῃ 1ν15 Ἰλοιπδὸ νοβιϊρία αἱ 605. 5 βητι ΔΡΡΟΏΘΓα ποη ἀυθὶ- 
᾿Ασολυθείσης οὖν τῆς περιστερᾶς καὶ συσχεθείσης εὖ π“ἅάσης ἀλλὰ 

ἱχατὰ πὸ οὐραῖον, εἰσβάλλουσι τοῦ λοιποῦ διὰ τῶν Συμπληγάδων. αἱ δὲ συμβύσασαι. τὴν 
ἔκραν πρώραν (Ἰβᾶτη. τοσΐο Θῃ,. συμιμύσασαι----στρύμναν) τῆς ᾿Αργοῦς ἔκλασαν κατὰ πὸ ἐν 

περιστερᾷ σύμβολον. ἩΠΪς ΒΘΗ501} αλλ ῬΆΓΙῺ ἀρΐο ΔΟσΟΙ ΠΟ ΑΙ ηΐ 5ΟΒΟ]ΝΪ νοτθα 
Βαγιθβίαδ οἱ δὰ Ηνρίη. το. Μαποκοι, Ἀρυα ἰρβοβ νἱάο, Ἐρὸ σοῃίθηϊηβ βιπὶ ἴῃ νοῦ- 
ὕ0 προσβάλλουσι (ᾳ!οα Εἰιδίατηϊι5, αυἱ Ἰδοποϑιιηι οἵ ἴρ56 ῬΓδ5 ΘΟ] 15 Βαϊ ΞΟ ΒΟΙ πη, 
ἰῃ εἰσβάλλουσι πιὰ θα Ὁ) οἵ ἴῃ 110 δυοῖν ἰμαϊοῖα τη ὨΒίΓΑΓΘ ΒΘΏΒΙΒ ᾿ν}} 5: “7.,9οπαϊμέας 
πααλαϊδοο παυὶ αρϊδένο δυοῖν ὀργυιῶν, άφιιο α ὁψριρίεραὐϊδεις οοριγυϊδ εὶς αδοοίδοιον ζιι- 
πο. Τὰ 51 1}}}} ἀυΐθηι ρουΐοιϊο, νοοὶβ Συμσληγάδες ΡΙΌΓΑ ἴῃ ΠΟΒΙΓΟ ΒΟΒΟ]ο σοτηπηιῖ- 
“στὰ ὁδῇ, ΠΟΙ} ΠΪΏ 115 ἰπΐορτο πηδθηΐο γοσΆθ]10, απατῃ 1118 ΑὙκο, πἰϑὶ αυοα ρΡορίϊουπι 

ΒΌΤΤΜ. 
Ουοα δαΐοπὶ ἴῃ ΜΘαΪο0]. αἴταηιθ μυ]ι5 γο- 

8. ΒΟΥ ρύτ τα οἰγουτη Ποχύτ ἴῃ ΡΟ] πιὰ Πα θοὲ ᾿ἃ ππουὶβ οἷὰ5 φαϊ οἷ πιο μα 15 ἀσοθη- 

» Λὰ {Π|ἃὰ πρὸς συνώνυμον οἱ τῶν σημαινομένων οἵ. 5080}. ΨΌΠΩ. δὰ γ΄. τι84. ΒΌΤΈΜ. 
ἃ Ῥυΐμυν ΒΑΓ ΠΟβῖα5. ἴάπὶ ναῖε ΒΟ ΒΟ] ταὶ βυιδ]δοΐστν Ἰουμμναὶ Ὁ μὲν οὐρανὸν ε. “. 

ΝΙ ΒΓ. Οξοϊ δητα ΠΙΡΓΑΥ Δ0 0 Ἰδηχηχαΐο δα δἰτουῖαβ βοθο- 
ἔϊατηι ἈΒΟΥ ΓΔ 5 ΡΟΥΙϊς ΒΟ οἸ ἰαπὶ δα ν. 73. ααοὰ βἴηθ ἀμδῖο Βροσίαθας βοβοπὶα {ΠΠπᾷ οἱ 

1)6 δἰἴοτο διιΐοπὶ βοϊθπηαῖο οι  αβίοβ αἷΐ, “9 γοῖ- 

.Ν42 



400 ΟΔΥΣΣΕΙΑΣ Μ. γ6---85. 118. ΧΙ. 

κείνου ἔχει κορυφὴν, οὔτ᾽ ἐν θέρει, οὔτ᾽ εν ὀπώρη" 

οὐδέ κεν ἀμβαίη βροτὸς ἀνὴρ, οὐ καταβαίη, 

οὐδ᾽ εἴ οἱ χεϊρές γε ἐείκοσι καὶ πόδες εἶεν" 

πέτρη γὰρ λίς ἐστι, περιξεστῇ εἰκυϊα. 
; ᾿ Ἢ 3 ΄ 39 ᾿Ὶ 

ἔσσω δ᾽ ἐν σκοπέλω ἐστὶ σπέος ἠεροειδὲς 
μ [ ΠῚ 

ϑ8ὃο 

Ν᾿ 7 Ἧ ΤῊΝ ΄ τ δ « ων 

πρὸς ζόφον, εἰς Ερείδος τετραμμένον" ἡπερ ὧν υμεις 
." Ν Ἂς ἢ 7 ὕ, Ε ο" “« 

νηῶν πῶρῶ γλωφυρήν ἰθύνετε, φαίδιμ Οδυσσεῦ. 

οὐδέ κεν ἐκ νηὸς γλωφυρὴς αἰζήϊος ἀνὴρ 

τόζω ὀϊστεύσως κόϊιλον σπέος εἰσαφίκοιτο. 

ἔνθα, δ᾽ ἐνὶ Σκύλλη ναίει, δεινὸν λελωκυΐϊο" ὃς 

"8. γε] τε ἵν. 

80. ἠεροξειδές. 

᾿Αρίσταρχος ἴ οὐ λέγει πρὸς τὸ νέφος τὴν 

ἀπόέτασιν εἶναι, ἀλλὰ, τοῦτο οὐδέποτε 

λήγει, τὸ κεκαλύφθαι τὸν σκόπελον τῷ 

νέφει. Ὁ. 77. Οὐ καταβαίη]) Λείπει ὃ 

δέ. ἤτοι, οὐδὲ καταβαίη, ἀντὶ τοῦ, ὅλως 

ἀνέλθῃ. Β. Ω. ᾿ΑΔρίσταρχος γράφει, 

οὐκ ἐπιβαίηδ. Ἠα1]. Οὐδέ κεν ἀμβαίη) 

Οὐ δυνηθῇ ἀνελθεῖν. Οὐδ᾽ ἐπιβαίη} Οὐ- 

δὲ κατέλθη. γψυϊρ. “8. Οὐδ᾽ εἴ οἱ 

χεῖρές τε] Ὅτι ὁμοία ἡ προσφορὰ (50. 
προφ.) τῆς ὑπερβολὴς τῷ, Οὐδ᾽ εἴ μοι 
δέκα μὲν γλῶσσαι (1]. β΄. 489.). Ω. 

10. εἶεν οἵ ἦ ΒΌΡΘΥ εἰ Η. 10. οι ξεξείκοσι.- 70. βεικυῖα- 

Ηδ8]. 8:. Εἰς ἔρεβος τετραμμένον} 

Εἰς τὰ πρὸς δύσιν μέρη νεῦον. πιθανῶς 

δὲ ἵνα μὴ προϊδόντες οἱ ἑταῖροι παύσων- 

ται τῆς κωπηλασίας. ἡ α]ρ. Εἰς ἔρε- 

βος ἦν ἀπεστραμμένον, ὥστε ἀεὶ ἀπεσ- 

τράφθαι ἐξ αὐτοῦ τὴν αὐγὴν τοῦ ἡλίου. 

Ω. 84. ᾿Αφίκοιτο) ᾿Αντὶ τοῦ, κατα- 

λάβοι. Ψυὶν. 85. Σκύλλη] Σκύλλα 

Φόρκυνος θυγάτηρ καὶ “Ἑκάτης; ἔχουσα 

πρὸς ταῖς πλευραῖς σκύλακας, κατέχουσα 

τὸν περὶ Σικελίαν πορθμόν. ἔνθεν μὲν 

Σκύλλη ἑτέρωθι δὲ Χάρυβδις " (235.)- 

Χεῖρές γε] 8610]. πιᾶγρ. χειρές τε'. Σκύλλα θυγάτηρ μὲν ἦν Φόρκυνος καὶ 

«ς μ98, οὔποτ᾽ ἐρωεῖ, ἀπαντῆσαι πρὸς τὸ συνώνυμον᾽ Ἦ. 6. ῬΓῸ νεφέλη βιθ]θοῖατα πᾶροῖο 56- 

ΠΟΙ ΠΘαΪΓΟ τὸ νέφος, συ π15 Ὁ] ΓΟ ἸοΥ8 Θχρ] ]οδ οπΐ5 ἔγαστηϊμα βαπῦ 860: ΝΈΦΟΣ. νε- 

φίλη. Μὸοχ αἱϊπα δ ϑδάριῃ γα βοβο τη στα θοάθμ Ἰοιητηδίθ Τὸ μὲν οὔποτ᾽ ἐρωεῖ, ἂς, 

αἰΐαμ, ἴῃ αὰο ἄμπδο Γαι πὶ γος 65 ροΡοαπὶ σοΟΔἰ ΘΓ ηῦ. 50. σχῆμα, τῶν σημαινομέ-, 

νων ἀκόλουθον. [τὰ πἰμηΐγατι γοσαῦ μοο Βομοπιᾶ σγδηνπιδύϊοι5 4 ΟΠ ΔΠῚ 56  80677) ποπιϊσι 

πἶδ. ΠΟῚ ἔοττηδίη βοαυϊίαγσ, Νοβοῖο ἰδμηθπ 8η ΒΪΟ οἴϊδπη τοοίϊυ5 βου] θοηάππι, σῶν 

συνωνύμων ἀκόλουθον. ΒΑΥΠΘδῖι5 ἄπο ἤδὸσ 5080} 1 ἃ σομπῆδγα οοπαίαβ οδὲ Ρεββὶπιθ, 

ΒΟΤΊΤΜ. ἡ 

τ Τὰ Μϑάϊο]. Ἰοπνπλα παΐο ΒΟ ΠΟ] 1ο οϑὲ ρυδῆχαπι Νεφέλη δ. μ. ὦ. οὐ το χΧ ἔσθ ἀθ βουῖρ- 

ταὶ ἴτα οὐδέποτε λέγει τῷ καλύφθα. ΒΌΤΤΥΤΜ. ἢ 
9 Ἰπημηο οὐδ᾽ ἐπιβαίη. Ἐπιδίδι εἶα : σὸ δὲ γράφειν, οὐδ᾽ ἐσιβῆναι (ἐσιβαίη), οὐκέτι ἀφε- 

χὶ;, ἀλλὰ γελοῖον. ἘΠ 5ῖς δῖ ἴῃ Ἰοιηπιδαῖο 5610}. να]... δὶ ααοπῖδπι πη816 ποθ [δῦ 

βουϊρίατα Ὄχρ!οαΐα οβῦ (νϊ4. βιργα), Βαγηθβίαβ δυιἀδοίου Γθροβοΐῖ ἀποβαίη, μοΟ, αὖ 50- 

1οΐ, ρΡτῸ γεγᾶ ἰοχίιβ ναγϊθίαϊο νοπάϊίαηβ. ΒΌΤΤΥΜ. , 
ε Ἀσοορὶς μος γο]ῆυ8. 804 υἰγαπηαπθ, ηἷ 6 11ο0Υ, ΟἸἵτα ἡπποίαπι ογαῦ; χειρές γέ τ᾽ 

ἐείκοσι καὶ πόδες. Νδῃι [κα ἰδδίπηιβ ργοΐβοϊο οϑὺ μἰαῦιβ δὕϊαπι 'π οεοβαΓα, αΠ 8 Π40 δ 

οἷαῖς ἴῃ ρ]οομαβίϊοο ε. Νὰ (15 δηΐπι οἢἠοῖαξ 6. ρα. ἢ, γ΄. 197. ἔγωγε ἐΐσκω, τη ΠΔ1Π6- 

αἰς ἴῃ αυϊθυβᾶδπι νου θουιμη ἔΟΓΠῚ15 γα ρ] 1 οΔ ]ΟΠμ6 πὶ 6586, πὰ αἰραπηπλα απο 6116 ΓΟ 

ἀαρ!οαΐαν, ἱΠαααο ἔοικα, ἐΐσκω γοΒροπάοια μἷδ δέδοικα, δεδίσκω : ΟΟπίΓᾶ 1η {8}10805 αἃ- 

Ἰῖα δαηῦ ἐείκοσι, ἐΐση, ἔεδνα, πᾺ]] τὰ το αρ] οι οηἶ5 πβαιιαπη νθβιϊ σι πὶ 6586. ΒΌΤΊΤΜ. 

α δὶς οα4, απΐ, ηἷδὶ ααοα ἴῃ 115. γογβιβ Ἔνθεν μὲν ἴῃ ἸοΠΙ Π͵ [15 ἔογπγα ΡΟΒἰζι5 ε5[; 

΄ 



1.18. ΧΤΙ. ΟΔΥΣΣΕΙΑΣ Μ. 86---80. 4061 

τῆς ἥτοι φωνὴ μὲν ὅση σκύλωκος γεογιλής 

γίνετωι, αὐτὴ δ᾽ αὖτε πέλωρ κακός" οὐδέ κέ τίς μιν 
γηθήσειεν ἰδὼν, οὐδ᾽ εἰ θεὸς ἀντιάσειεν. 
ἰδ » ὃς Ὁ ͵΄ 7] 7 

τῆς ἤτοι πόδες εἰσὶ δυώδεκω πάντες ἄωροι, 

86. νεογιλῆς] »εογγιλῆς (8:9) Η. 

88, Ειδών. 

« ὔ ἈΝ 3, 7] ͵ὕ 

Ἑκάτης, τὸ μὲν μέγεθος θαυμαστή. 
εἶχε δὲ πόδας μὲν δώδεκα κεφαλὰς δὲ 
ἐξ, ἐν ἑκάστῳ δὲ τῶν στομάτων τρεῖς 
στίχούς ὀδόντων, ὀφθαλμοὺς δὲ πυροειδεῖς. 
καὶ τὸ μὲν ἄλλο σῶμα ἐκρύπτετο αὐτῆς 
ἔν τινι σπηλαίῳ κατὰ βύθου βεβλημένον, 

νΝ ῳ ἢ Ἀ Ν -.λ 
συμφυὲς οὖσα τῇ πέτρα. τὰς δὲ κεφαλὰς 

αὐτῆς εἶχεν ἔξω περιμήκεις ὥστε δύνασθαι 

ἀπὸ τῆς πέτρας εἰς τὴν ναῦν φθάνειν. 
’ὔ “ ΚΙ . ’ αι Ἀ 

ταύτην λέγεται τὸν Ἡρακλέα ὅποτε τὰς 

Γηρυόνου βοῦς ἤγεν, ὡς εἶδεν ἀπληστευομέ- 

γην ἀνελεῖν, τὸν δὲ πατέρα διὰ πυρὸς 

ἀναγκάσαι πάλιν αὐτὴν ἀναζῆσαι. ἡ δὲ 
ἱστορία, παρὰ Διονύσῳ. γυ!ρ. Λελα- 

κυΐα} Ἤτοι ὑλακτοῦσα, ἢ οἰκτρὸν ἦχον 
ἀποτελοῦσα. Ν᾽ αὶρ. 86. Νεογιλλῆς] 

Νεογνῆς, γάλακτι τρεφομένης. Ψυϊρ. 
5) "» ὦ “ Ν Ν «ε ὔ ἔνθεν αὐτῇ κυνῶν μὲν κεφαλὰς οἱ νεώ- 

ἕ Ε - Ν 7 τεροι περιέπλασαν. ᾿Αθετοῦνται δὲ στί- 
χοι τρεῖς. πῶς γὰρ ἢ δεινὸν λελακυῖα 
δύναται νεογνοῦ σκύλακος φωνὴν ἔχειν Υ ; 
Δύναται δὲ τὸ, ὅση, ἀντὶ τοῦ, οἵα, κεῖσ- 
θαι, ἵνα μὴ πρὸς τὸ μέγεθος ἀλλὰ πρὸς 
τὴν ὁμοιότητα εἴη ἡ παραβολή. . 88. 
Οὐδ᾽ εἰ θεὸς ἀντιάσειε] Ἑΐς ὅρος (ὅρον 
οι. δα.) ὑπερβολῆς ἀεὶ τὸ θεῖον πα- 

ραλαμβάνει ὃ ποιητής. καὶ ἐπὶ τῶν 
ἕξω ) Ν ν᾽» ἥυν ,ὕ ’ 

ἡδέων" Ἔνθα δ᾽ ἔπειτα καὶ ἀθάνατός περ 
ἐπελθὼν γηθήσειεν ἰδών (ε΄. 74. 0] 
οϑὲ θηήσαιτο ἰδών). καὶ ἐπὶ πολέμου, 
Οὔτ᾽ ἄν κενἤΛρης ὀνόσαιτο μετελθών (1]. 

87, κακός] κακόν Ἡ. ΨΥ. ὟΥ. 

ν΄. 127.) καὶ ἐπὶ τῶν φοβερῶν, Οὐδ᾽ εἰ 
θεὸς ἀντιάσειεν, ἤτοι ἐναντίον ἐπέλθοι. 
Ω. 80. Πάντες ἄωροι] Ψιλωτέον τὰς 
δύο συλλαβάς. ἔστι γὰρ, ([η8. οὗς) οὐκ 

ἄν τις ὠρήσειεν, ὅ ἐστι φυλάξοιεν. οἱ δὲ 
καὶ, μὴ δυναμένους ὁρμῆς, ὡσπερεὶ παρει- 
μένους. ἐν τοῖς τραχήλοις γάρ ἐστιν ἢ 
πᾶσα ὁρμή. οἱ δὲ γεώτεροι, τοὺς ὀρούειν 
μὴ δυναμένους μηδὲ δρμιᾷν, ἅτε τῇ πέ- 
τρῷ προσπεφυκυίας αὐτῆς, ἐπεὶ κῶν τὸν 

᾽Οδυσσέα καὶ τὰ θηρώμενα ἐπεδίωκεν. οἱ 
δὲ, κωλὴν μὴ ἔχοντες" ὥρα γὰρ ἣ κωλὴ 
κατ᾽ Ἴωνας λέγεται ἐπεὶ πλεκτάνες 

3. ἢ εἷλ Κ }] ,ὕ (8ογ. -αἱ) εἰσίν. οἱ δὲ ἄνεισι κατὰ μέ- 
Ἃ ’ὔ Ἃ Ἁ Ἁ Ν γεθος, ἢ πολύποδες. ἢ σκληροὶ παρὰ τοὺς 

ἀώρους καρπούς. ἢ λεπτότατοι καὶ πλεκ- 
7 εἷὰ » Ἃ Ἅ Ἀ τανώδεις. οἱ δὲ ἄωροι ἢ ποικίλοι. ἢ κατὰ 

μεταφορὰν τῶν ἄκρων ἀφύλακτοι καὶ 
δεινοί, ὠρεῖν γὰρ τὸ φυλάσσειν. ᾿Αρίσ- 

Ν ὧν ͵ὔ Ν Ἁ ΝΜ ᾽ὔ 

ταρχὸς δὲ ἀκώλους" τοὺς γὰρ Ιωνας λέ- 

Ὁ" Φησὶ τὴν κωλὴν, ὥρην καὶ ὡραίαν" 

οὐκ ἔχοντας οὖν ὀστὰ ἀκώλους καὶ ἀνάρ- 

θρους λέγεσθαι. ὑποκεῖσθαι γάρ φησι τῇ 

Σκύλλῃ πετραῖόν τι θηρίον προσπεφυκὸς 
“" , Ν “ ΓΝ » 

τῷ σκοπέλῳ καὶ κοχλιῶδες πόδας τε ἔχον 

πλεκτανώδεις ξ. ὥστε λέγειν οὕτως τὸν 

ποιητὴν, Σκύλλην πετραίην (231.). κα- 
τὰ δὲ τὴν ἄνωθεν φαντασίαν τῇ Ὕδρᾳ 
προσεοικέναι τοὺς αὐχένας αὐτῆς 
ἰσομεγέθεις εἶναι τῷ σκοπέλῳ. καθιεῖ- 
σαν δὲ τὴν Σκύλλαν τὰς κεφαλὰς οὕτως 

Ν 
καὶι 

Τονίαβδο χαρὰ οἸῖην Βοα τ θὴ5 ΠΥΓα ϊο σα πὶ πος Ἰομπιαΐο γογβυὶ 235. ἀβογὶρία οἵ ἰπᾶς 
ἴοχ ππὶς τα δ᾽ ἴα οδί. 
οὶ που Άλλως. ΒΌΤ ΕΜ. 

Ἐδά. τϑοθιτίοῦοβ νοσβαηι ἰοχίαϊ οαϊΐο σομξογιηδηΐξ, ροβίαας 

χ δῖος. Βοᾷ οδὲ παυα ἀιθῖο Το  β᾽α5. {16ὸ Μυιοοσιπι τα] ζοσυτι διοίου, ἄς αὺο 
. γἱα, νὰ. δὰ Ἀρο]]οά. ἴὰ πὰ. Βουριουτ. 

Υ Ψοθὰ ᾿Αθεσοῦνται---ἔχειν οΧχ Πα]. οχο. Ῥουβ. 

1 Ηδο τὸ ἴρϑἃ οἰαυηδηΐο ᾿ΐὰ τοροβαὶ : 
θηρίον---- πόδας τε ἔχειν--ο-.« ΒΌΤΤΜ. 

ΒΌΤΤΜ. 
ΒΟΌΤΤΜ. 

πηι ἰὰ Μοάϊο]. ἰϊα--σὴν Σκύλλαν πεέσραῖον τὸ 
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ἐξ δέ τέ οἱ δειραὶ περιμήκεες" ἐν δὲ ἑκάστη 

ΟΔΥΣΣΕΙΑΣ Μ. 90ο---τοῖ. 1.1}. ΧΤῚῚ. 

οο 

σμερδαλέη κεφαλὴ, ἐν δὲ τρίστοιχοι ὀδόντες, 

πυκνοὶ καὶ θαμέες, σλεῖοι μέλανος θανάτοιο. 

μέσση μέν τε κατὼ σπείους κοίλοις δέδυκεν, 

ἔξω δ᾽ ἐξίσχει κεφαλὰς δεινοῖο βερέθρου" 

αὐτοῦ δ᾽ ἰχθυάα σκόπελον περιμαιμώωσα ο5 

δελφῖνάς τε, κύνας τε, καὶ εἴποθι μεῖζον 8 ἔλησι 

κῆτος, ἃ μυρίω βόσκει ἀγάστονος ᾿Αμφιτρίτη. 

τῇ δ᾽ οὔπω ποτὲ γαῦται ἀκήριοι εὐχετόωνται 

παρφυγέειν σὺν νηΐ" φέρει δέ τε κρατὶ ἑκάστω 

φώτ᾽ ἐξαρπάξασα νεὼς κυανοπτρώροιο. Ιοο 

Τὸν δ᾽ ἕτερον σκόπελον χθαμωλώτερον ὄψει, ᾿Οδυσσεῦ, 

90. βῥοι. βεκάστῃ. 

98. οὔπω ποτὲ] οὐ πώποτε ὟΥ. 

ἀνασπᾷν τοὺς ἁρπαϊζομένους. φέρει δέ τε 
κρωτὶ ἑκάστῳ φῶτα ὡρπάζουσα (99.). 
ὡσὰν οὖν ὀλισθηρῶν ὄντων τῶν ποδῶν καὶ 

οὐκ ἐχόντων ἀντίληψιν, ἀώρους ἄν τις 

δέξαιτο τοὺς ἀκώλους. Κράτης δὲ ἐν 

τοῖς περὶ διορθώσεως ἀφυλάκτους ἀκούει, 

οὕτως περὶ τῆς εἰκόνος διαλεγόμενος. τοι- 

οὔτον γάρ τοι ὑπόκειται ζῶον ἐξ μὲν ἔχον 
κεφαλὰς καὶ δειρὰς οὐκ ἐλάσσονας. Ω. 

"“ Ν ᾽, ᾿ 

᾿Αεπτοί. ἔνιοι δὲ ἀπέδοσαν, παραιωρούμε- 

νοι καὶ ἀσθενεῖς. τινὲς δὲ, δυσφύλακτοι, 

οὺς οὐδεὶς ἄν τις δυνηθείη φυλάξασθαι 

διὰ τὴν περὶ αὐτοὺς δεινότητα" ὠρεῖν γὰρ 
τὸ φυλάσσειν, ἔνθεν καὶ ὃ πυλωρός. ἔνιοι 
δὲ δασέως ἀνέγνωσαν ἄωροι, ὠμοὶ, ἄγριοι, 
ἐκ μεταφορᾶς τῶν ἀώρων καὶ μὴ πεπεί- 
ρων καρπῶν. τινὲς, οὐδεμιᾶς φρθντῖδος 

ἄξιοι" ὥρα γὰρ ἢ φροντίς. ἔνιοι δὲ ἀώ- 
ρους ἣν! ἐμπροσθίους, ὡς καὶ παρὰ τὲ 

κωμικῷ " οὐ τοὺς ἀώρους εἶπά σοι, μασ- 
τιγία, πόδας κομίζειν; σὺ δὲ φέρεις 
ὀπισθίους. [Ἀμεινον δὲ ἀποδιδόναι τοὺς 
χαλεποὺς καὶ δυσφυλάκτους παρὰ τὸ 

ὠρεῖν ὅ ἐστι φυλάσσειν. ἢ τοὺς δυσορ- 

4. Νοὴ Αὐβίορδηθ, αὖ 41145, βϑα ῬΒΠΠΘτηομο : νἱᾶ. [μ6χ. ϑΘρΌΟΓ Ρ 
[τ ΠΟΒίτΟ 5ο ]ο ογαῦ ΟἹ πὶ. μάστιγι οἵ σοὶ δέ. ΒΟΤΥΜ, μίξειν οδῦ πρίασθαι. 

94. ἐξίσχει] ἐξ ἴσχει 
99. ἑκάστῳ] ἑκάστω Ἡ. 

οὔ. εἴποθι] εἴποθεν Η. 

10. ξεκάστῳ. 

μήτους, παρὰ τὸ ὀρούειν" 
αὐτοῖς ἡ Σκύλλα εἰς πορείαν. νυ]. Ἢ 
δυσφύλακτοι, οὺς οὐδεὶς ἂν δυνηθείη φυ- 
λάξασθαι διὰ τὴν περὶ αὐτοὺς δεινότητα. 

ἢ ὠμοί. ἤ οὐδεμίας φροντίδος ἄξιοι. ἢ 

ἀνόρμητοι, οἱ μὴ δυνάμενοι ὀροῦσαι. "Δλ. ὦ ᾿ 
λως. ἴΑωροι, σκληροὶ παρὰ τοὺς ἀώρους 

Δ -ω “ 
καρπούς. ἢ κρεμαστοὶ, ἀπὸ τοῦ αἰωρῶ, 

τὸ κρεμῶ, Β. ο0ο. Δειραὶ περιμηκέες 
᾿Αντισταδιαίους τῷ μήκει. ῶΩ., 01. 
Σμερδαλέη κεφαλή] Κατὰ μὲν τοὺς πολ- 
λοὺς κυνός" πιθανώτερον δὲ δράκοντος" 

καὶ γὰρ μόνος δράκων τρεῖς στίχους ἔχει 

ὀδόντων. Ψα]ο., 092. Πυκνοὶ καὶ θα- 
μέες Ἔκ παραλλήλου ἔταξε τὰς λέξεις 
ἰσοδυναμούσας. δ ]σ. ὁ4. Τρ. βαρά- 
θρου. 1]. 

τοῦ λιμοῦ ἐνθουσιῶσα καὶ κινουμένη. Β. 
97. ᾿Αγάστονος] Μεγάλους ψόφους ἀπο-- 

τελοῦσα" ἢ μεγάλους στεναγμοὺς ἐπι- 

φέρουσα διὰ τοὺς ἐν τοῖς ναναγίοις ἀπολ- 

λυμένους. Ψπ]ρ. οϑ8.᾽Αριστοφάνης, τήνδε. 
ὑφὲν δὲ τὸ πώποτε. ἨΖ4Υ]. ᾿Ακήριοι] Νῦν, 
ἄνευ κηρὸς καὶ θανάτου, ἀβλαβεῖς. ψυς, 

. 476. υδὶ ρΡΓῸ κο- 

οὐ γὰρ χρῆται ᾿ 

95. Περιμαιμώωσα) Ὑπὸ ὁ 
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πλησίον ἀλλήλων" καί κεν διοϊστεύσειως" 
τῷ δ᾽ ἐν ἐρινεός ἐστι μέγας, φύλλοισι τεθηλώς" 
τῷ δ᾽ ὑπὸ δῖα Χάρυβδις ἀναῤῥοιβδεϊ μέλων ὕδωρ" 

" ᾿ Ε , τῷ τρὶς μὲν γάρ τ᾽ ἀνίησιν ἐπ᾿ ἤματι, τρὶς δ᾽ ἀναροιβδεὶ [ΟΡ 
Ξ Ν 7 “ ᾽ .“ ς ΄ 

δεινόν' μὴ σύ γε κεῖθι, τύχοις, ὅτε ῥοιβδήσειεν" 
ΕῚ ΓᾺΡ, 9Φ. ὦ ν 8 ἍΝ 2 » οὐ γάρ κεν ῥύσαιτό σ᾽ ὑπ᾽ ἐκ κακοῦ οὐδ᾽ ᾿Ενοσίχβων. 

᾽ ᾿ Ψ' 7 ᾿ Δ 3 Φλλὼ μώλω Σκύλλης σκοπέλῳ πεπλημένος ὠκα 
»" Ν ᾽ 7 3 Ν ] ΜΝ ἠδ μι γηῶώ παρὲξ ελώφων" επείή πολὺ φερτερόν ἐστιν, 

ε ε " ᾽ »» ἢ Ν 

ἐξ ἑτάρους ἐν νηὶ ποθήμεναι, 
΄ 

. 

102. διοϊστεύσειας] δὴ ὀϊστεύσειας . 
ἴοσ. Η. Ὁ, δ)[α. 
παρεξελάαν . 

102. Πλησίον ἀλλήλων] Μετὰ τὸ στίξαι 
τελείως εἰς τὸ ᾿Οδυσσεῦ, τὸ, πλησίον ἀλ- 
λήλων, ὡς ἀπὸ ἄλλης ἀρχῆς προφερόμεθα, 

. η » Ν Ε ΄ ψ« καὶ στίζομεν εἰς τὸ ἀλλήλων. ἅδε τοι 
εἰσὶ, πλησίον ἀλλήλων εἰσίν Ὁ, εἶτα σα- 

᾿ 7 Ε ν Ν » ἈΝ ᾿φηνίζει τὸ διάστημα. ᾿Ἐγὼ δὲ εἰς τὸ, 
πλησίον, στίζων οἶμαι μηδὲν λείπειν. Ο. 
᾿Δὴ ὀϊστεύσειας) ᾿Οἱστῷ καταλάβοις ἀπὸ 
σκοπέλου εἰς σκόπελον. Β. Ω. 103. 
Τῷ δ᾽ ἐν ἐρινεός ἐστι] Οἰκονομικῶς, ἵν᾽ εἰς 

τοῦτον ἐκκρεμασθῇ ὁ ᾿Οδυσσεύς. διὸ καὶ 
πὸ μέγας πρόσκειται ἵνα δυνηθῇ βαστάξαι 
τὸν κρεμάμενον. ἥρωα. παρατετηρημιένως 
δὲ οὐκ ἐλαίαν ἢ ἄλλο δένδρον ἀλλ᾽ ἐρι- 

Ν , «Ψ Μ Ἁ Ε γεὸν παρέλαβεν, ὅσπερ εἴωθε καὶ ἐν κρη- 
᾿μνοῖς φύεσθαι. ὦ. το4. Δῖα Χάρυβ- 
δὶς] Ἢ φοβερὰ, παρὰ τὸ δέος. Θαλάσ- 
σης δὲ βάθος (Ν υ]ρ. ἴη5. ἀναποτικόν) 
ἐστι μεταξὺ τοῦ ᾿Αδρίου καὶ τοῦ Τυῤῥηνι- 
κοὺ πελάγους. Β. Ο. Νυὶρ. Οὐκ ἐδή- 

΄ Ν εσ ’ ΄ 
λωσὲ γε μὴν ὁ Ὅμηρος πότερον θηρίον 

ς  ! ε ,ὔ Ε ὍΝ ἐστὶν ἢ ἄμπωτις. Ὕποπτεύει δ᾽ αὐτὸν 
Καλλίστρατος ὡς μαχόμενον τοῖς ἔπειτα. 
Β. Ω. τος. Τρὶς μὲν γάρ τ᾽ ἀνίησιν] 

-“ » Τινὲς τὸ τρὶς ἀντὶ τοῦ πολλάκις. ἄμεινον 

Ῥιοάϊ, ΒΌΤΤΜ. 

ἢ «“ ᾿ 

ἡ ὥμῶώ πῶντας. 

1ού. ῥοιβδήσειεν] ῥυβδήσειεν Η. 

10 

ο, ἴΟ4. ἀναῤῥοιβδεῖ] ἀναρυβδεῖ, υὖ οἵ 
109. παρὲξ ἐλάαν] 

Ν “" ΕΝ - δὲ τῷ, ἐπ᾽ ματι, ἀντὶ τοῦ νυχθημέρῳ. 
5» -“ δι’ ὀκτὼ γὰρ ὡρῶν γίνεται ὁ σπασμὸς τοῦ 

ὕδατος, ὡς ᾿Οδυσσεύς φησιν (οἵ, δὰ 
Χ » --᾿-ὖ' 9 δὲ 439.). καὶ ἀλλαχοῦ, ἕνδεκα ὃ ἡματα 

Ἁ “Ὁ ἃ ͵ -“ θυμὸν ἐτέρποντο (1]. φ΄. 4.ς.), ἀντὶ τοῦ 
7, . “ νυχθήμερα. ᾧ. Τρὶς δ᾽ ἀναροιβδεῖ Αμ- 

πώτις δέ τις, ἀνάπωσίς τις καὶ ἀναῤῥό- 
φησις. ὑπονοστεῖ γὰρ τὸ ὕδωρ ἔν τισι 
κοιλώμασι τῶν πετρῶν, καὶ πάλιν ῥήγνυ- 

“ ἔ διὸ ᾿ ὕδ “ ε 7 τῶι, ὅτι Αἴ. δι0) τὸ ὕδωρ καλεῖται ῥαχία. 
ε ἈΝ ΞΖ -“Ἥ ἥν δὲ οὗτος ὁ τόπος τοῖς πλέουσιν ἐπικίν- 
δυνος, θανάτου μεστὸς, ὅτι τὸ πλοῖον ἐν 
τούτῳ τῷ τόπῳ ὑποβρύχιον ἐγίνετο. Ὁ. 
Ἢ κατὰ τὴν Σκύλλαν ἐστὶν ἱστορία 

φ Χ} Ν αὕτη, ὡς ἤν γυνὴ περικαλλὴς μέχρι ὁμ.- 
φαλοῦ. ἐνθεν καὶ ἔνθεν κυνῶν προσπεφύ- 
κεισαν κεφαλαὶ αὐτῆς ἕξ, τὸ δ᾽ ἄλλο 
"Ὁ - » ,, ὰ ,ὔ Ν αὑτῆς σῶμα ὀφιοειδές, ὃ θηρίον τοὺς παρα- 

πλέοντας τὰ πελάγη ταῦτα κατήσθιεν 
ΩΝ ΩΝ -" ἀφειδῶς ἢ θηριωδῶς. Ἢ δὲ Χαρυβδίς 

ἐστι τόπος τις κοιλος περὶ τὴν θάλασ- 
σαν, καὶ ἵσταται ἐν τούτῳ ὕδωρ ὥστε 

,ὔ “-“ 

τὸν πυθμένα τῆς θαλάσσης συστρεφο- 
μένου τοῦ ὕδατος φαίνεσθαι, καὶ ἀναῤῥο- 
φᾶται καὶ πάλιν ἀποπτίεται τρὶς τῆς 

Ὁ Οογυρῦα ᾿ιδδο βαηΐ 6 ΒοΓΠΊο πο ἰδία πλησίον ἀλλήλων οἰγουτα βου Βοηΐο ἴὰ μπας βοη- 
811}, οἱ δὲ δύο ““λησίον ἀλλήλων εἰσίν. Οοτίο οἰΐτα ἀαΓΙΟΓΟΠὶ Θ᾽ αδιηοαϊ οἸ]ΠΠρβῖη νοσθα 
Ροοῖδο, υὐ μοάϊο οαϊ βοϊοηΐ, ὀχροαϊτὶ ποῖ ροβϑαμξ. Οὐδγο πθπιο, ΟΡίποῦ, ΠΟΠ ΔΙΡ]Θο- 
ἴον ΟΡ᾿ϊηλα πὶ αὐιὰπιὶ πἰοχ ᾿ἶς Βομο]αβίοβ ΡΙΌΡΟΙΙΣ ΚΟ ἢ., αιιδοααο Πἶο ΡΥΪ Πα τ ΠῚ 
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ἃ » ΟΥ̓ ἃ τς » 7 Ἵ ἠδ ΄ 

Ὡς ἔφατ" αὐτὰρ ἐγώ μιν ὠμειβόμενος προσέειπον" 
Ε 9. 5 “ ὃν ΕΣ 

εἰ δ᾽ ἄγε δή μοι τοῦτο, θεὼ, νημερτὲς ἔνισπε, , 
"7 Ἂς ΕῚ Ἶγρ. Γι ν΄ 

εἴπως τὴν ὀλοὴν μὲν ὑπεκπροφύγοιμι Χάρυβδιν, 

τὴν δέ κ᾿ ἀμυναίμην, ὅτε μοι σίνοιτό γ᾽ ἑταίρους. 

Ἃς ἐφάμην" ἡ δ᾽ αὐτίκ᾽ ἀμείβετο δῖα θεάων' 115 

νν» “Ἂ ᾽ ΟΥ̓ χάχα »} δ 

σχετλιε, κοι δ᾽ αὖ τοι πολεμήϊω ἐργώ μέμηλε 
»5 ἈΧ "“ « 3 7 

καὶ πόνος" οὐδὲ θεόϊσιν ὑπείξεωι ἀθανάτοισιν ; 
« ΄ ς᾽ Ν 3 3... Ἃ ΚΑΝΑ͂, 

ῆ δέ τοι οὐ βγητὴ, ὠλλ᾽ ἀθάνωτον κοκόν εστι, 
ν 3 3 ΄ 7 ». Ἀλ 7 

δεινόν τ᾿, ἀργωλέον τε, καὶ ὠγριον, οὐδὲ μαχητόν'᾽ 
΄ 3. ιν 3 5. Ὁ “ ν ϑ'ψδνι,3. τ Θὶ 

οὐδέ τίς ἐστ᾽ ἀλκή φυγέειν κώρτιστον ὧπ᾿ φὑτης 120 

ΝΥ ν 7 Ψ “ ΄ 

ἥν γὰρ δηβύνησθα, κορυσσόμενος παρὼ πέτρῃ; 

δείδω, μὴ σ᾽ ἐξαῦτις ἐφορμηθέσω κίχησι 
͵ὔ 'Ν ᾿ ΝΡ “ χά 

τοσσησιν κεφωώλήσι, τόσους δ᾽ ἐκ φωτας ελήται. 

ἀλλὼ μώλω σφοδρῶς ἐλάαν, βωστρεῖν δὲ Κρατωὴνν, 

μητέρω τῆς Σκύλλης, ἥ μιν τέκε πήμω ββροτοϊσιν' 

ἥ μιν ἔπειτ᾽ ἀποπαύσει ἐς ὕστερον ὁρμηθήνωι" 

125 

Θρινωκίην δ᾽ ἐς νῆσον ἀφίξεαι" ἔνθω, δὲ πολλαὶ 

βόσκοντ᾽ ᾿Ηελίοιο (βόες καὶ ἰφιὼ μήλω, 

115. δία. 111. προσέξειπον. 

1.28. ξίφια. 

ἡμέρας. Ὁ. Τι1. ᾿Ατίζομενος Ὁ] Ἔκ- 

πληττόμενος. Ψυ]ρ. τό. Καὶ δ᾽ αὖ 

τοι] Ὁ μὲν αὖ σύνδεσμος, ἢ δὲ τοι ἀν- 
,ὔ ε Ἔ , ἈΝ 8. 1 ὯΝ 7... 7 

τωνυμία. ὃ δὲ λόγος, καὶ ἐκεῖ πολεμηϊά 
“ , ἊΥ 7, σοι ἔργα μέμηλεν ὦ σχέτλιε. Β. Ω. 

120. Οὐδέ τις ἔστ᾽ ἀλκή] ᾿Ενταῦθα 
στικτέον. οὐδὲ ἐστὶ λόγος κατὰ τῆς 

Σκύλλης ἀλέξησις“, φεύγειν δὲ ἀπ᾽ αὐ- 

τῆς κρεῖττον. ἀλκὴ γὰρ, ἡ βοήθεια καὶ 
ἀλέξησις. νυϊρ. 124. Κραταιίν) ΚΚρα- 

ταιὶς καλεῖται ἢ μήτηρ τῆς Σκύλλης. 
μάγοι δὲ Ἑκάτην αὐτὴν καλοῦσιν. ΝὉ]ρ. 
ἔΔμεινον γράφειν, κραταιίς, ἀντὶ τοῦ 
ἰσχυρῶς (Β. κραταιῶς), ὡς ἀλλαχοῦ, 

116. βέργα. 125. τῆς] τὴν Η. 

Ὁ. ὁτ᾽ ἀποστρέψασκε κραταιίς (λ΄. 596.), 
ἵνα λέγῃ, κραταιῶς ἐπιβοῦ τὴν μητέρα 
τῆς Σκύλλης. καὶ ὀξύνεται. ἐὰν δὲ ἡ κύ- 
ριον5 προπαροξύνεται. Ὦ. Ω. Ηδ1]. 
᾽ - ,ΨἩᾺἋἊὦ Ἀ ΄ Ἂ" Αθετοῦνται γ΄, ὅτι διὰ τούτων σημαίνει 
μὴ εἶναι τὴν Σκύλλαν σύμφυτον τῇ 

νι ᾿} 6 ΄ βω  π 
πέτρᾳ. ΗΔ]. τ26. Θρινακίην] Νῆσός 

ἐστιν ἐν ὠκεανῷ ἱερὰ ἡλίου (ὕ αἱρ. Νεί- 

λου). Ω. Ψυὶρ. 128. ᾿Ηελίοιο βόες] 
“ Ε - Ν , 7 ε 
Ἡλιον ἐνταῦθα τὸν χρόνον λέγουσιν εἶναι, 

βόας καὶ μῆλα τὰς ἡμέρας. αἱ ἑπτὰ γὰρ 
ν ΄ κι ε , ΄, ΄ ὥ , ] 

ἀγέλαι, ὧν ἑκάστη ν΄, τν΄ γίνονται. γόνος 

δὲ οὐ γίνεται αὐτῶν. καὶ γὰρ αἱ ἡμέραι 
τοῦ χρόνου οὔτε πλείονες γίνονται οὔτε 

υ Ψατίαμι μἷς μαθθ5 Ἰδοϊϊομομπι ΡΓῸ ἀμειβόμενος. 864 Βοῦ! θα πᾶ ππὶ ἀσυξόμενος, απο 

οἵ ἴῃ πιᾶυρίηα μδρεῦ οοἄ. ΨΊΠ4ΟὈ. 50. 
οομμσαοᾶο δαί θοίυῦ ἢἶδὶ δηϊΐο Δ] ΓΟΥ]15. ΒΟΥΤΏΟΠΘ. 

ΒΟΤΊΜ. 

Ῥορθοπᾶ δαυΐθιῃ Ἰθοῖϊο. Ναπι ἀμειβόμενος ὨΟΠ. 
Αὐ ΟἹγ5865 Οἰγοθη 1 θρο δῦ, 

. 9. 9 ᾽ 3 Ν Ν Ϊ 

ς 516 δᾶ. δηΐ. Ἐδοοηογοβ ἱπβουπηΐ οὐδὲ απίο ἀλέξησις. ΒΑΓ. ΘΠ. ὁ δὲ λόγος, οὐδὲ ἔστι 

κατὰ τῇῆφ Σκύλλης ἀλέξησις. Ουοᾶ νοχαπὶ νἱἀοίαγ. ΒΌΤΓΤΥΜ., ᾿ 



1.18. ΧΕΙ, ΟΔΥΣΣΕΙΑΣ Μ. 129----148. 408 

᾿ἷς »“ ᾽ ΄ ἊἋ » ὡς 

ἑπτὼ βοων ἀγέλωι, τόσω δ᾽ οἰῶν πώεω κωλὰὼ, 
΄ 9 Ὁ 7, ΕῚ »  ω. πεντήκοντω δ᾽ ἐκωστα" γονος δ᾽ οὐ γίνεται αύτων, .130 

γὐδέ θινύθουσι" θεαὶ δ᾽ ἐ ἵγες εἰσὶ γυδε ποτε φυινύψουσι" θεωὶ δ᾽ ἐπιποιμένες εἰσὶ, 
, 2 3... Ἃ ᾿ 7 ις Ἢ 
μῴωι εὐπλόκωμοι, Φαέβθουσά, τε, Λαμπετίη τε, 

ν. ε 7 ΄ 

ἃς τέκεν ᾿Ηελίῳ ὑπερίονι δίω Νέαιρα. 
΄ἧ ἣ, 37 ,λ -ο 7 7 ΄ 

γὼς μὲν ὥρω θρέψασα, τεκουσώ τε, πότγιω μήτηρ 
Ι 7 ᾽ ἰὴ ᾽ ! 
Θρινωκίην ες νῆσον ἄπωκισε τηλόθι ναίειν, 135 

"“" μδ 2. 4. Ὁ ΄»ςο ἡλῶ φυλασσέμενωι πωτρώϊω καὶ ἕλικας βοῦς. 
ἈΝ ᾽ ΄ ΓΑΣ. Ψ» 3534 7 ΄ 

"ἃς εἰ μέν κ᾿ ἀσινέας ἐάας, νόστου τε μέδηαι, 
Γ ἿΝ ἂν ὁ Ψ, γι 7 “ ! τ᾿ ἂν, ἔτ᾽ εἰς ᾿Ιθώκην, κακά περ πάσχοντες, Ἱκοισθε᾽ 

| ΄ ͵7ὔ 7 9 

ἡ δέ κε σίνηαι, τότε τοι τεκμαίρομ᾽ ὄλεθρον 
“᾿ ΡΟΝ ἡ »"ο“ ὶιΛ ΕῚ 3 2 7 τε, καὶ ἑτάροις' αὐτὸς δ᾽ εἴπερ κεν ἀλύζεις, 140 

κ “Ὅν » Ὡς, Ὁ 7) 7 151 ψὲ κακῶς νεῖαι, ὀλέσας ἄπο πάντας ετἀίρους. 
 ὰ 3] Ε Ἃ ͵ » » 

Ὡς ἔφατ᾽" αὐτίκω δὲ χρυσόθρονος ἤλυθεν ἠώς. 
Ν 5», ἃ. γᾷ »“» 5 ΄ "»" δι 

᾿μἱν ἔπειτ᾽ ἀνὼ νήσον ὠπέστιχε δίω θεάων. 
Ν ᾿ Ν ᾽ -" Ἁ ᾿, ε 

"ὐὑτὰρ εγῶν ἐπὶ νήω κιὼν ὠτρυνον ἑτωίρους, 
᾿ ͵7͵ ΕῚ 5» 7 ͵ "»“" "ὐτούς τ᾿ ἀμβαίνειν, ἀνώ τε πρυμνήσιω λῦσαι. 145 
ς γ ΜΡ Δ «οὖν αν" “ 7 ᾿ ἱ δ᾽ αἶψ’ εἴσβαινον, καὶ ἐπὶ κληΐσι κάβιζον 

ΝΠ Ὁ» 50. ς ἢ 7 ᾽ δ: 

ζης δ᾽ ε μενοι πολίήν ὥλῶ τύπτον ἐρετμοῖς. 
Ὁ“ 5 Ν εὖ 

ἣν δ᾽ αὖ κατόπισθε νεὼς κυωνοπρώροιο 

130. πεντήκοντα ξέκαστα. 184. 148. δξζᾶ. 135. Θρινακίην ἐς] 
ἐνακίην ἐς Ἡ. 126. βέλικας. 140. ἀλύξεις] ἀλύξης 564 η ἴῃ εἰ πηῖϊὰ- 
πὴ Η. ἀλύξοις Ν΄. ἀλύξης ὙΥ, 141. νεῖαι] νῆα, Η. 147. οἴ Η. 
ΤῃΟΙηἶβ ἱποϊαάϊ ὙΥ, 148. νεὼς] νεὸς ὟΥ, . 

τονες, ἀλλ᾽ ἀεὶ αἱ αὐταί. θ. 129. μνια, ἤτοι μία ἑκάστη τούτων ἀγέλη 
τὰ βοῶν ἀγέλαι) ᾿Αριστοτέλης φυσι- ἀνὰ πεντήκοντα φέρει. ΩΦ. 181. Θεαὶ 

ἧς τὰς κατὰ σελήνην ἡμέρας αὐτὸν λέ- δ᾽ ἐπιποιμένες εἰσί Θεαὶ δὲ αἱ ὥραί εἰσι. 
ἣν φησὶ τν΄ οὔσας δ. τὸν γὰρ πεντή- ΒΒ. Οὐ κωλύουσιν αὗται εἰδυῖαι κολασ- 

α ἀριθμὸν ἑπταπλασιάσας εἰς τὸν θησομένους αὐτούς.  αὶρ. 133. Νέαιρα] 
"πακοστὸν πεντηκοστὸν περιεστάναι εὑς Νεαίρῃ σύνεστιν ὃ Ἥλιος, ἐπειδὴ νέος ὁ 

σεις (Ω. εὕρηκε). Ψιπά. 6. Ω. θεός. ἱρ. Ῥοβὲ της νϑγϑιιπ ἴῃ 
ἴσα δ᾽ οἰῶν πώεα] Οἶμαι λέγειν τὰξὰ οοά. ΜΙηά. 133. ᾿πϑογίιβ οϑὶ Ηἴο : 
σαύτας νύκτας. ὦ. 130. Πεντήκοντα Αὐτοκασιγνήτη Θέτιδος λιπαροπλοκάμοιο: 

ἕκαστα) Ἕκαστα βουκόλια καὶ ποί- αἱ τ1}] αυϊάθπι Δ οπιηὶ ρᾶγίθ αἱ 

0 τἸηρηᾶοξο, τῶν ν΄ οὔσας. ΜαΪ]ρ. Βουτηοπα πλ Ὁ}10,᾿ Αρισσοσέλης φυσικῶς φησι. λέγει 
ὶφρ φὰς καθ᾽ ἡμέρας σἰντήκοντα πρὸς ταῖς τριηκοσίαις..---- ΒΆΤΥΘΒΙ5 αἴογτὶ Ταιοϊδὶ Ἰοσιῆι 

ϑ1Ὸ]. 22. ἴῃ αο νου βίη, βοα δὰ ποὺ ἀβάτο [ΟΠΙρῈΒ ᾿ποδβϑιτη, ΡΓῸ βολὰς οῃποπαᾶλδξ, 
ας: καὶ τοῦ ἠελίου τὰς βόας τὰ δὴ ἐγὼ ἤματα συμβάλλομαι εἶναι. ΒΌΤΤΜ. 

ΝΟΙ,. 1, 50 



460 ΟΔΥΣΣΕΙΑΣ. Μ. 149---τόγ. {,118Ὡ. ΧΙΤ. 

᾿Ψ, ε . 7) 2 θ Ν ς “ 

ἐκμενον οὐροὸν {εἰ πλησίστιον, εσῦλον ἐτῶ!ρον, 

Κίρκη ἐὐπλόκωμος, δεινὴ θεὸς, αὐδήεσσω. 

αὐτίκω δ᾽ ὅπλω ἕκαστω πονησάμενοι κατὼ, γηα 

ἡμεθω" τὴν δ᾽ ἄνεμός τε κυβερνήτης τ᾽ ἴθυνον. 

δὴ τότ᾽ ἐγὼν ἑτάροισι μετηύδων, ὠχνύμενος κῆρ᾽ 

Ὦ φίλοι, οὐ γὰρ χρὴ ἕνα ἴόμενωι, οὐδὲ δύ᾽ οἴους, 

θέσφαθ, ὥ μοι Κίρκη μυθήσατο, δῖα, θεάων" 

ἀλλ᾽ ἐρέω μὲν ἐγὼν, ἵνω εἰδότες, ἤ κε θάνωμεν, 

ἤ κεν ἀλευάμενοι θάνωτον καὶ κήρω φύγοιμεν. ἱ 

Σειρήνων μὲν πρῶτον ἀνώγει θεσπεσιάων ᾿᾿ 

φθόγγον ἀλεύασθωι, καὶ λειμών ἀνθεμόεντω" 
οἷον ἔμ᾽ ἠνώγει ὅπ᾽ ἀκουέμεν" ἀλλά με δεσμῷ 

δήσωτ᾽ ἐν ἀργωλέῳ, ὄφρ᾽ ἔμπεδον αὐτόθι μίμνω, 

ὀρθὸν ἐν ἱστοπέδη" εκ δ᾽ αὐτοῦ πείρωτ᾽ ἀνήφθω. 

αἱ δέ κε λίσσωμαι ὑμέας, λῦσαΐ τε κελεύω, 

150 

ς »“ ἣ . 1. .5 δ » 2 

υμεις δὲ πλεόνεσσι τότ᾽ εν θεσμοισι πιέζειν. 
γ, ἌΤΑΝ ἈΝ, ἐᾷ [ἃ Ὁ 7 

Ητοι ἐγὼ τὼ ἐκαστῶ λέγων ετώροισι πίφαυσκον᾽ 
7 χ 7) 3 -“ ᾽ Χχ 

τόφρω δὲ κωρπωλίμως εξίκετο νηῦς εὐεργὴς 
. ψ .“. ΕΣ ὦν “5 ΟῚ 

νῆσον “Σειρήνοιϊν" ἔπειγε γὰρ οὐρος ἀπήμων. : 

151. βέκαστα. 
3, » ε 9», 

τς ἴθυνονῚ ἤθυνον Ἡ. ἴθυνε Ν. ἴθυνεν ὟΝ. 154. Εδμεναν 

155. δῖβα. 156. αὐτὰρ ἐγὼν βερέω. βείδοτες. 157. φύγοιμεν Θἴ ὦ ϑ|1ω6Γ οἱ ἃ 

δδάθῃ τηϑηι Η,. ΡΟΗΒ. 
Ροϑῦ ταϑιγάῃ Η. 
166. εὐβεργής. 

σϑηυϊηιιη 868 ἈρΡρΙΟθαῖ, 152. Ἥ- 
μεθα] Δημοτικῶς εἰς μέσον παρατίθησι 

τὰ ἀπόῤῥητα. κοινὸς γὰρ ὁ κίνδυνος. Ο. 

Ῥοβῖ ν. 153. ἴῃ Ηδγ]. εὖ Ν]ηά. 1233. 

ἰἸηϑογίιβ ϑϑί ἢϊο : Κέκλυτέ μευ μύθων 

κακά περ πάσχοντες ἑταῖροι. ΝΙΊΠΙ- 

γα αὖ ΔΙ αοίϊ65. ἴῃ ἢ 5. 50Π011|8 
ΟὈβούνδιηιδ, οἴδηῦ 4] [4]1 γὰρ, 

40816 εϑὲ ἴῃ ν. 154. οβδηθυθηΐαγ 
Ὀῖ4ι6. 154. Ὦ φίλοι, οὐ γὰρ χρὴ 

ἕνα ἴδμεναι ] Τὰ κατὰ μέρος οὐ λέγει, 
ὅτι θέλγουσιν ἡδονῇ, ἵνα μὴ τῆς μελῳδίας 

ἐπιθυμήσαντες ἀμελήσωσι τῶν παραγγελ- 

6 ΤπηΠη10 84 158. Σειρήνων. ΒΟΤΊΜ. 

ΓΤ ηΟ δά τόο. ᾿Αλλά με δεσμῷ, 

τόο. βόπ᾽. 
τόξ. πίφανσκον)] πίφασκον Η. 

167. ἀπήμων) ἀμύμων Ἡ. ἥι 

ε, 

163. αἰ] αἱ Η. τόά. δὲ πιιηο, 566 
10. ξέκαστα 

μάτων. Ὁ. 157. Ἤ κεν ἀλευάμενοι ἢ, 
Εἰ μὲν καταφρονήσει τῆς φδῆς, οὐδὲ 
ἠδίκει ὃ δεσμός" εἰ δὲ ἐθέλγετο δεθεὶς 
ἐσώζετο, φιλομαθὴς δὲ καὶ ἐγκρατὴς 
ὥστε τοῦ μὲν λωτοῦ οὐκ ἐθέλησε, τῶν ὃ 
Σειρήνων ἀνήκοος μεῖναι οὐκ ἐκαρτέρησεν 
Ω. τόο. Οἷον ἔμ᾽ ἠνώγει] Ἵνα πείρι 
μάθῃ ὅτι ἀληθεύει. καὶ ἄλλως ἔδει τινε 
εἶναι τὸν μηνύσοντα, ὅτι οὐκέτι ἐξακού 
ονέαωι αἱ Σειρῆνες. Ψυ]ρ. τό3. Κα 
ἐνταῦθα οἱ δύο ὀθελίζονται ὡς ἀδικώτα, 
τοι. Η41]. τό4. Ὑμεῖς δ᾽ ἐν ἰοχί, ΓΡ 
ὑμεῖς μ᾽ ἐν. Ν᾽Ἰηα,133. 167.. Γρ. ἀπή; 

Ὶ 

ΒΟυΤΊΜ. 



18. ΧΙΠ. 

Π 

3 7 

ψγστωντες 

᾿ 168, ἠδὲ] ἥδε Η. 
ρύσαντο Υ. 
γ6. Ράνακτος. 

ἡ τόσσον Ἡ. 564 51π6 δὴ 56}0]. 

ὧν, Ηλι]. 68, Αὐτίκ᾽ ἔπειτ᾽ ἄνε- 
Ὁς}] ᾿Εντεῦθεν “Ησίοδος καὶ τοὺς ἀνέμους 
ἔλγειν αὐτὰς ἔφη. νυϊρ. Ω. Δασέως 

ὃ ἥδε. ΗΔ]. τόρ. Κοίμησε δὲ κύ- 
τὰ δαίμων) Κατ᾽ ἐπιβουλὴν Ποσει- 
ὄνος, ἵνα μᾶλλον αὐτῶν ἀκούση ὁ ̓ Οδυσ- 
ς᾽" τινὲς δὲ ὅτι καὶ τοὺς ἀνέμους ἵστα- 

ἂν γοητεύουσαι τῇ φωνῇ. Β. Ὁ, Ἴσως 
Κίρκη, ἵνα μὴ ἀπροφύλακτοι προσενεχ- 
ὕσιν, ἢ Ποσειδῶν, ἵνα ἀκούσῃ. δ υὶρ, 

70. Ἱστία μηρύσαντο] Συνέστειλαν, 
πὸ τῆς τῶν μηρυομένων ἐρίων συστολῆς. 
ν" Ω,. Συνέστειλαν διὰ τῶν κάλων. 
εἰρ,. 171. Ἔν νηὶ γλαφυρὴ θέσαν 

ἷο δα, δῃΐϊ.}7 Καταθέντες δηλονότι τὸ 
ας. ιυϊρ. 172. Λεύκαινον ὕδωρ] 

τυπτὸον (δ ι]σ. ἤρεσσον)" ἀπὸ τοῦ 
παρακολουθοῦντος. λευκαίνεται γὰρ ὑπὸ 

ΟΔΥΣΣΕΙΑΣ Μ. :68-τιῖϑι. 

» [4 5» ώ ΄ 

170. ἀνστάντες] ἀνστάντες Η. 

171. βάλον] θέσαν . 
179. ἀνῆψαν] ἀνῆπτον Ἡ. . ὙΥ͂. 

407 
ΝΞ “2 9 ΓΜ φι 6 ᾿Ὶ ᾽ ͵7 5. ΔΝ ͵΄͵ 

χυτίκ᾽ ἔπειτ ἄνεμος μὲν ἐπαύσωτο, ἠδὲ γαλήνη 
7 λ 7 ἴπλετο γηνεμίη, κοίμησε δὲ κύματω δαίμων. 
“Ὁ Ν ς ἊἋ 

δ᾽ ἕταροι νεὸς ἱστίω μηρύσαντο, 
π ς ν" ᾿ 3 » »“ Υ Ἔ ς μι. ( Ἄνα ΑΓ ΎΝ Ν ἐωὶ τὰ μεν εν γη! γὙλωφυρήῆ βάλον' οἱ δ᾽ ἐπ ἐρετμὼ 
ΧΡ 7, “ καϑο ἐκ Ἰζόμενοι λεύκωινον ὕδωρ ξεστῆς ἐλάτησιν. 

Ὺ᾿ς » Ν "ρ νΨ ᾿ Ν " ΑΔ. β »Ὃ» 

υὐτῶρ ἐγὼ κηροῖο μέγαν τροχὸν ὀξέ! χαλκῷ 
Ἃς 7 "“" »" 

ὑτθὰ διωτμήξας χερσὶ στιβαρῆσι πιέζευν" 
᾿ 5 Ν ἂς κῶς γ “4, ΄7 ἈΝ 

" ἵψα δ᾽ ἰωΐνετο κήρος, ἔπει κελέτο μεγάλη ἰς, 
᾿ Ε] Ν ς 7 3, 

Ἰελίου τ᾽ αὐγὴ, Υπεριονίδοο ἄνωκτος" 
ε 7 Ε] ΕῚ Ὺ ρο. 37 

ξείης δ᾽ ἑτάροισιν ἐπ᾽ οὔωτω πᾶσιν ἄλειψα. 
Υ͂ δ᾽ 3 .᾿ ΠῚ ἐδ « »“" “. ἃ "δ 

ἑ δ᾽ εν νηὶ μ᾽ ἐθησῶν ὁμοῦ χεῖράς τε, πόδας τε, 
Ν Ἡ. ἘΠ 3 ᾽ 3. ὁ “ὦ ᾿- ὅν 

ρθὸν ἐν ἱστοπέδη, ἐκ δ᾽ αὐτοῦ πείρωτ᾽ ἀνήψναν᾽ 
3 δ. ἘΓΕΝ ᾿ ΝΣ «“ ν᾿. ΕἸ .ο- 

υὐτοὶ δ ἑζόμενοι πολιὴν ὥλω τύπτον ἐρετμοῖς. 
« 5 ,“ Γ ω» 

λλ᾽ ὅτε τόσσον ἀπήμεν, ὅσον τε γέγωνε (βοήσας, 

175 

180 

10. μηρύσαντο] 
174. πιέζευν] πιέζον Η. 1755. Είς. 

181. ὅτε τόσσον] ὅτε 

10. ἀπῆμεν ὅσον] ἀπὴν ὅσσον Ἡ. ἡ. Ἐπ 
πὴν ἀἰδογίθ. οἰϊαῦ 8601. ΑἸ βοῃο]. μαθοὲ ἀπῆν οἱ ΡΙῸ μαγίοῖρίο δΌ8ο- 
ιἴο σαρὶζ, οἸἴαπ5. Ἐλιτρ. ῬΠΟΘἾ585. 594. 296. Η, 
δ.Γ11ΠῚ, ΟΟηΒίσχιοΙΟ οϑί ναῦς διώκοντες, τ στράτευμα εὐθύνοντας Ἐλιτῖρ. Ηξρο. 
8. τριήρεις οὐκ εἰδότες "ΓΙ οΥἀἸ]ά. 1, τ1ο. ΡΟΙ 5. 

ΜαΪὶδ : 81 ϑηΐπΊ ἀπῆν οϑί 

10. τε γέγωνε] τ᾽ ἐγέγωνε Ἡ. 

τῶν κωπῶν τὸ ὕδωρ ἀπὸ τοῦ σφοδρῶς κω- 

πηλατεῖν. Β. Ω. Ψυ]ρ. Ξεστῇς ἐλά- 
τῃσιν] Κώπαις ἐξ ἐλάτου (516) ξύλου 

κατεσκευασμέναις. Ω. ᾿Απὸ ἐλάτης 
δένδρου κατεσκευασμέναις κώπαις. Ψ ]ρ. 
174. Πίεζον58] Ἐμάλασσον. Μυ ρ. 
177. Πᾶσιν ἄλειψα) ᾿Επέπλασα ἐμ.- 
φράττων τῶν ὦτων τοὺς πόρους. Ὁ. 
᾿Ἐνέφραξα. Ψ]ρ. 178. Ὁμοῦ χεῖράς 
τε πόδας τε] ᾿Απὸ κοινοῦ τὸ ὁμοῦ, ἑμοῦ 
χεῖρας ὁμοῦ πόδας. Ω. 170. ᾿Ανῆπτον 
(ϑϊο δά. δῃϊ.}} ᾿Εδέσμουν. ἡ ἰρ,., 18ο. 
Τύπτον ἐρετμοῖς} Τὸ ἑξῆς, ἅλα τύπτον 

ἐρετμοῖς ῥίμφα διώκοντες. Β. 181. 

᾿Αλλ᾽ ὅτε τόσσον ἀπὴν) Τὸ μὲν, ἀπῆν, 
ἐπὶ τῆς νηὸς, τὸ δὲ, διώκοντες, ἐπὶ τῶν 

ἐρετμῶν (βογ. ἐρετῶν). Β. (Ηδ1].} 
᾿Απῆμεν] ᾿Απῆν ἢ ἡ ναῦς" νῦν δὲ οἱ ἐν τῇ 

Ὁ Ἠοοσηίξ, Πμέξευν] "Ἔνιοι, πσίεζον. ᾽'Ἔμ, ΨΙά, κἃ δ΄. 12ς. ΒΌΤΤΜ. 
" Ἦσο νουιιη [νι] 115 ΟΠ] Ἰομλ πὰ 6556 βδηποητα ἀοπιοπδίταυϊ, ΒΌΤΤΥΜ. 
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408 ΟΔΥΣΣΕΙΑΣ Μ. ι182--ττῖρ 5. 118. ΧΙ: 

« ΕῚ 2 7] 3 7 "»“ 

ῥίμφα διώκοντες, τάσδ᾽ οὐ λάθεν ὠκύωλος νηῦς 
3 3 ἭΝ. Ἂς ΡΟ, 3 ΄ 

ἐγγύθεν ὀρνυμενη" λιγυρήν δ᾽ ἔντυνον ἀοιδήν" 

Δεὺρ᾽ ἄγ᾽ ἰὼν, πολύαιν᾽ ᾿᾽᾿Οδυσεῦ, μέγω κῦδος ᾿Αχαιῶν, 
δι Ψ .« ἂν. κ᾽ ᾿»- ὦ“. 7 Ψ 

γηῳ κωτώστησον, ἱνῶ νωϊτερήν ὁπ’ ὡκούσης. ιὃς 
5 Ψ ͵΄ »“" , Ν, Ἂ 

ου γὰρ πῶ τις τῆδε πωρηλώσε νῆι μελωίνη, 
δι ᾿ ; Ν 7, »" ΕῚ “᾿ 

πρίν Ὑ ἡμέων μελίγηρυν ὠπὸ στομάτων ὁπ ὠκουσωι" 
ΕῚ 3 ἃ ἴω 5» Ζ' 

ἀλλ᾽ ὅγε τερ ώμενος γέιτωι, καὶ πλείονω εἰδώς. 
5 » “»ῳ΄νκὅν. ἘΔΑΟΕΝ 4 3 ΄ 

ἰδιμεν γαρ τοι πάνθ᾽, σ᾽ ἐνὶ Τροίη εὑρεϊη 
5 “ ἜΤ ἡ »"» 2.93. ἌΆ Ἢ 

Αργειοι, Ἴρωες τε, θεῶν ἰότητι μόγησων 

ἴδμεν δ᾽, ὅσσω γένητωι ἐπὶ χθονὶ πουλυβοτείρῃ. 
ὸ ς- Ὁ Ὑ ζᾷ ει ΑΕ ΣΝ ἈὉ ἸΆ, 

ἋῺς φάσαν, ἱεῖσαι ὕπα κώλλιμον" αὐτὰρ ἐμὸν κῆρ 

δ 
΄“ὋὉὋἢ΄᾽ 

Ε ΟῚ ΕἸ  κ« “ὦ 7 ΟῚ Ε] Ψ, ᾽' 

ἤθελ οκουεμενωι, λυσῶὶ τ ἐκέλευον ετωίρους, 
5 Α 7 ς Ἂ Ψ 53) 

οφρύσι νευστάζων" οἱ δὲ σροπεσοντες ἐρεσσον. 
Ὥ 

οὐτίκω δ᾽ ἀνστάντες Περιμήδης, Εὐρύλοχός τε, 

184. ᾿Αχαιξῶν. 
188. βειδώς. 180. 101. βίδμεν. 
στάντες] ἀναστάντες Ἡ. 

νηΐ, προσεπάγη (507. -εἰ) τὸ διώκοντες. 
ἀλλ᾽ ἔχθος ἔχει ἡ μετοχὴ τὸ αὐτὸ δύν- 
ασθαι τῷ ῥήματι μετὰ τούτου" ἐπειδὴ 
Εὐριπίδης (Ῥορη. 290.), Μέλλων δὲ 
πέμπειν μὴ Οἰδίπους κλεινὸς (ΘχοΙή 

, 3 “ΜὌ 93 ΄ὔ 3 "““ 
γόνος), Ἔν τῷδ᾽ ἐπεστράτευσαν ᾿Αργεῖοι 

πόλιν" ἀντὶ τοῦ ἐπειδὴ ἔμελλεν ὁ Οἰδίπου 

υἱὸς πέμπειν" οὕτω καὶ ἐνταῦθα ἐπειδήπερ 
᾽ὔ 3.7 ΩΣ 5 - « ΝῊ πάνυ ἐδίωκεν ἷ, ἵν᾿ ἡ ὃ νοῦς οὕτως, ὅτε δὲ 

ἡ ναῦς ἀπῆν, ὅσον τε γέγωνε βοήσας" 
Ν Ἀ , ἸΣῚ “ἤ 

καὶ γὰρ ταχέως αὐτὴν ἤλαυνον. ὦ. 

(Ηε11.). 182. Ῥίμφα διώκοντες] Εὐ- 
κόλως ἐλαύνοντες. ὦ. 184. Δεῦρ᾽ ἄγ᾽ 
)ών] Ἔν τούτοις ὁ ποιητὴς προσωποποιεῖται 

185. 18}. βόπ'. 
100. ᾿Αργεῖβοι. 

10. ᾿Ευρύλοχός] γρ. ξυρυχός Ἡ. 

195 

187. μελίγηρυν] μελιγήρυσιν . 
192. βόπα. 108. ἀν’ 

λέγων τὸ ἄγε, ὡς ἐκ προσώπου τῶν Σειρή: 
γων καλουμένων τὸν ᾿Οδυσσέα πρὸς ἕαν: 
τὰς, ὕπως δῆθεν τέρψοιτο τῇ τούτων ἀοιδῇ. 
ὁ δὲ γοῦς τῆς προκλήσεώς ἐστι τὸ χρημᾶ- 
τίσωι τοῦτον καὶ τοὺς φίλους αὐτοῦ βρῶμά 
ταῖς Σειρῆσιν οἴκτου ἄξιον. Ὁ. Πολύαιν 
Ὀδυσεῦ] Μαντικαί τινες αἱ ΣΕειρῆνεζ. 

ὅθεν γνωρίζουσι τοὔνομω. Ω. Ψ]ς, Πῶι 
οὖν ὅτε οὐκ ἀκούουσιν, οὐ γνωρίζουσιν! 
ὅτι θεοὶ οἷς ἂν μὴ ἐπιστήσουσιν οὐκ ἴσα" 
σιν. Ψυ]ρ. 188. Νεῖται] ᾿Επανέρχετα 

Ω. ᾿Απέρχεται. Ψυἱρ. 1093. Λῦσα 
δ᾽ ἐκέλευεν ΚΕ] Μαρτυρία τῆς ἐποῆς ὅε 
καὶ ὃ ἐγκρατέστερος ἥττηται. Ἄ!ρ. Β 

ΕἾ 
" 

ἵῬγο ἐδίωκεν Βουθομ ἄπ ἐδίωκον. Νὰπι βομο] αϑίθο απίθ οσαϊοβ μα θθη 15 θοῦ ο ΠΘΙ 
ἀπῆν, ὅσσον, ΥΑΘῺΒ Θϑῦ ἰδ: ραυ οἰρίπτη διώκοντες, ἀς τοιηϊσῖριι5, νοῦ. ἀπῆν 46 πᾶΥ 
οοάθμῃ τηοο 5.) πρὶ 40 ἴῃ Θχθιίηρο Ἐπτὶρίᾷθο ραυϊοϊρίατα μέλλων, 6 Ετοοοῖο 
ψΟΙΡΟ ἐστράτευσαν ἀ6 ΑοΠεοῖ5. Ηΐπο πιοχ ἰδύπα ῥίμφα διώκοντες Ἰΐθτιλτη Ἔχρ]οαΐ 1ἴα, χὰ 
γὰρ ταχέως ἤλαυνον. Νοβ 5ἷ 110 Θχθιηρῖο αἱϊ νϑ]ϊπλαβ, αυοὰ ἰάπιθπ ΠΟάΪΘ πρΙδῸ 
ΟΡ ΠΟΥ, ἔβοοσῖξ, ἴτα μος ΘΠ γα Τα 5 : βισαΐ μέλλων 10] ΡΥῸ μέλλοντος, ἴα Ὠῖο διώκοντες Ρ0 
βἰξα μη 6556 Ρ1Ὸ διωκόντων 80. τῶν ἐρετῶν. ΨοΙάτη ἴῃ 60 'ρ50 οά ΤαΠΙΙΡῸ5 Ὠἷο 5116 πΈ 
ἘροΟΙ]65 δαΐοιῃ 1116 ποιοϊῃαΐαν, πχᾶρηδ βἰζα οϑί αἰ Β γθηα. ἨΙΏΘΙΒ 5] Γανοῦᾶ 7αηχὶ 
ἀπην---διώκοντες, παυέξηιὶ οὖ γιαμέας ἰδ μητι8πι ΒΥ ποηυ πη οορίίαν!. ΒΟΤΥΤΜ. 

Κ 510 οἵ. ἀιΐ. στὰ δ᾽ ῥτῸ οαϊίο 'π ἴοχῖμ τ᾽, οἵ γθθο βίη ρ.]αγὶ, εἰ ματιὰ ΟὉ ῥὈΥθθΟΘ 
ἄδοηβ κῆρ. ΒΌΤΤΜ. 



]! 

' ἥκοντα τῆς νεώς. Β. Ω. 

1.18. ΧΙῚ. ΟΔΥΣΣΕΙΑΣ Μ. 1906 --ς-212. 409 

πλείοσί μ᾽ ἐν δεσμοῖσι δέον, μῶλλόν τε πιέζευν. 
ωὐτὰρ ἐπειδὴ τάσγε παρήλασεν, οὐδ᾽ ἔτ᾽ ἔπειτω 

φθογγής “Σειρήνων ἠκούομεν, οὐδέ τ᾽ ἀοιδῆς, 

αἶψ ἀπὸ κηρὸν ἕλοντο ἐμοὶ ἐρίηρες ἑτωϊροι, 

ὅν ᾿ὰ ὧ ἐπ᾿ ὠσὶν ἄλει , ἐμέ τ᾽ ἐκ δεσμῶν ἀνέλυσαν. 200 

᾿Αλλ' ὅτε δὴ τὴν νῆσον ἐλείπομεν, αὐτίκ᾽ ἔπειτα 

καπνὸν καὶ μέγα κῦμω ἴδον, καὶ δοῦπον ἄ ὥκουσ΄α" 

τῶν δ᾽ ὥρω δεισάντων ἐ εκ χειρῶν ἔπτατ᾽ ἐρετμά" 

βόμβησεν δ᾽ ἄρα πάντα κατὰ ῥόον" εἴχετο δ᾽ αὐτοῦ 

νηυς. ἐπεὶ οὐκ ἔτ᾽ ἐρετμὼ π' οἥχκεαι, ερσὶν ἔπειγον. ᾿ ΗΝ ἐς β 205 

αὐτὰρ ἐγὼ, διὼ νηὸς ἰὼν, ὥτρυνον ἑταίρους 
μειλιχίοις ἐπέεσσι παρασταδὸν ἄνδρα ἔ ἐκώστον" 
Ὧ φίλοι, οὐ γάρ πώ τι κακῶν ἀδαήμονες εἰμέν" 

οὐ. μὲν δὴ τόδε μεέϊζον ἔπι κωκὸν, ἢ ὅτε Κύκλωψ, 
εἴλει ενὶ σπηϊ γλαφυρῷ κρατερῆφι βίγφιν' 210 

ἀλλῷ καὶ ἔνθεν ε ἐμῇ ὠρετῇ, βουλῇ τε, γόῳ τε, 

ἐκφύγομιεν" καί που τῶνδε μνήσεσθαι ὁ ὀΐω. 

106. τε πιέζευν] δὲ πιέζευν Η. τε πίεζον ΚΝ. 
10. οὐδ᾽ ἔτ᾽] οὐδέ τ᾽. 

Ροβίθα δἀάϊταμη ν 564 ἃ τὰ. δῃίίψφια Η. ΡΟΙΒ, 
σαν, ΘΧ Θιηθη6. αἰιι54, τη. Η, ὙΥ. 
σώ ἃ Τῇ. ΡΓ.: 

204. βόμβησεν βόμβησεν Η. 
10. εἴχετο] ἔσχετο Η. Υ͂. ὙΥ. 
βέκαστον. 

107. παρήλασεν) παρήλα- 
202. ἄκου- 

10. Εἴδον. 

10. κατὰ ῥόον] καταρρόον Η.. καταῤῥόον Κ΄. 
2ού. ἐγὼ] ἐγὼν Η. 

209. ἔπι] ἕπει, 564 ρΥΠ)0 [1586 ν] ἀθῦιγ ἔπι, ἀθῖ πα θη 18. 1ῃ 
207. βεπέεσσι. 

ἈΒΡΘΥΤῚ τυζαζιιβ οἵ, ἴῃ εἰ. Η. Ρ]αϊΆγοδι5 μαθϑὶ τόγε μεῖζον ἐπὶ ΡΟΉΒ, 

212. τῶνδε] τῶνδε (“ Η. 

1906. Μᾶλλον δὲ πιεζευν ἰοχί, Γρ. μᾶλ- 
λον τ᾽ ἐπεπίεζον (519). Ηα]. Ἔπι- 
ἔζευν ἰοχί. Γρ. πίεζον. Μιηά, 133. 
202. Καπνὸν μέγα κῦμα) Ἑἰκότως 
καπνόν. ἐν ἡμέρᾳ γὰρ οὐ φαίνεται πῦρ. 
Ψυ]ρ. Καπνὸν, ἐκ τῆς συγκρούσεως καὶ 

παρατρίψεως τῶν Πλαγκτῶν᾽ δοῦπον δὲ, 

ἐκ τῆς ἐκρήξεως.. Β. Ωῷ. 205. Προή- 
κεα] Καταναήκεα. δηλοῖ δὲ τᾶ προβε- 
βηκυῖαν τὴν ἀκμὴν ἔχοντα, ἢ τὰ προ- 

Προέχοντα καὶ 

προτεταμένα τῆς νεώς. δ υϊρ, 200. 

Ἔπι] Ἐπέρχεται. δ ]ρ. Οὐ μὲν δὴ 
τόδε μεῖζον ἔπιϊὶ κακόν] Περιέχει" ὡς, 
Τρῶες ἕποντο (50. ἕπον) πολλοί τε καὶ 

ἄλκιμοι (11, λ΄. 483.) ἢ ἐνεργεῖ" ὡς, 
Τὸν δέρον ἀμφιδέπον (1]. η΄. 416.). Ω. 
Νιηά. 133. Ἕπει ῥῆμά ἐστι" ἕπω, 
ἕπεις, ἕπει" ἀντὶ τοῦ περιέπει. δασέως οὖν. 

Ζηνόδοτος δὲ ἔχει. Ε]141]. ΟΥ. ΝΊηα.133. 
ϑαρτα τοχί. Ηδι]. βου ρίμπηι : Γρ. ἔτι. 
212. Καί που τῶνδε μνήσεσθαι ὀίω] 

1 Βὶς Ἰοα ἴῃ Μοαΐο]. ΘΟ ΒΟ πὶ ἐφ ποθὴ βρϑοίαί Ἰοςϊοποπὶ ἵσει, οἱ δὶς οξὲ ἴῃ ἰοχί. 
να. ΒΌΤΥΤΜ. 



470 ΟΔΥΣΣΕΙΑΣ Μ. 2153-τττ221. ΓΠ1Β. ΧΙ. 

- » ") 5 ἰχ ἀπ σον κ ᾿ ΄ ͵ 
γὺν δ᾽ ἄγεθ᾽, ὡς ἂν ἐγὼν εἴπω, πειθώμεθα πάντες. 
« »"Ἥ" Ἃ ε ΕἾ ς ΩΣ » 

ὑμεῖς μὲν κώπησιν ὡλὸς βήγμινω βαθεϊαν 
«ἰ ᾽ 7 “2 ν᾽ Νς 

τύπτετε, κληΐδεσσιν εφήμενοι, αἴ κέ ποθ, Ζεὺς δ. 
δώη τόνδε γ᾽ ὄλεθρον ὑπεκφυγέειν καὶ ἀλύξαι. 
σοὶ δὲ, κυβερνηθ᾽, ὧδ᾽ ἐπιτέλλομωι, ὠλλ᾽ ενὶ θυμῷ 
βάλλευ, ἐπεὶ νηὸς γλαφυρῆς οἰήϊω νωμιους" 

τούτου μὲν καπνοῦ καὶ κύματος ἐκτὸς ἔεργε 
» »Ἶ ᾿ ὑΡα 5 “7 ͵΄ ν 

γηω" συ δὲ σκοπέλου ἐπιμαώϊεο»; μή σε λάβθησι 220 
39 Ζ ᾿ Ἀν Ὁ τὴ " ᾿ "7 β ὍΝ θα 

κεῖσ εἐζορμήσασα, καὶ ἐς κακὸν ἄμμε βώλησθα. 
ε ᾽ ς 5.2 3 »“ 9 7 
Ὡς εφο ν᾽ οἱ δ᾽ ὦκα εμοις ἐπεεσσι πίθοντο. 

ἘΡῊ 7 ) πο ΕΝ 7, 2 

Σκύλλην δ᾽ οὐκέτ᾽ ἐμυθεόμην, ὠπτρήκτον ὠνίην, 

μήπως μοι δείσαντες ὠπολλήξειοων ἑταῖροι 
5 Υ 5 εν Χ 7 ἐπ 5 ἿΆ 

εἰρεσίης. ἐντὸς δὲ πυκάζοιεν σῴεοως αὑτούς. 558 
Ν Ψ Ν “4 Χ 3 ψΖ ᾽ -Ὁ 

κωὶ τότε δὴ Κιρκῆς μεν εφημοσύνης ὠὡλεγείνης 
; 3 .ζ, δ ἰὼν ΄, 

λανβανόμην, ἐπεὶ οὔτι μ᾽ ἀνώγει θωρήσσεσθαι" 
δύο ονς Σ Ν ὸς ἣν Ὗ Ν ᾿Ξ ἣν: ὠυτῶρ ἐγὼ κωτωδὺς κλυτὰ τεύχεω, καὶ δύο δοῦρε 
7 5... ε ἣς ᾽ 2 Ἂν 3 ᾿ μώκρ᾽ ἐν χερσὶν ἐλῶν, εἰς ἴκριω νηὸς ἐββωινον 

πρώρης᾽" ἔνθεν γώρ μιν ἐδέγμην πρῶτα, φωνεῖσθωι ΡΘ Ὑαριμάν ἐϑεγράμ πρώτ Ὁ) 230 

Σκύλλην πετραωίην, ἡ μοι φέρε πῆμ᾽ ἑτάροισιν. 

2} ἢ: Εείπω. 2106. ὑπεκφυγέειν] ὑπέκπροφυγεῖν Η. 210. ἔξεργε. 
220. σκοπέλου] σκόπελον 5684. ΘΔά6η1 Πηᾶπιι ἴῃ σκοπέλων πηϊαΐαμ Η. ΡΟΗΞ. 
σκοπέλων Ν. 221. ἐξορμήσασα) ἐξορμήσασθα Υ.. 
228. ἐγὼ] ἐγὼν ΡΙαηθ 56}0]. 564 ν ἴῃ τθχί. οχ βιηϑῃηᾷ. Η. 

222. ἐεπέεσσι. 

230. πρώ- 
ρης] πρώρησ, 864 σ ἔδοΐιτη ν ἃ δαάθηι πᾶπμ. Η. ῬΡΟΆΙΞ. 

Τῶν ἐνεστώτων κακὼν οἶμαι ποιήσασθαι 
μνείαν εἰς τὸ ἐκφυγεῖν ἡμᾶς τὸν ἀπὸ τού- 
τῶν κίνδυνον. ἢ, 214. ᾿Αλὸς ῥηγμῖνα] 
Νῦν τὸ ἐπιπολάζον. παρὰ τὸ ῥήγνυσθαι 
ταῖς κώπαις. “υ]ος, “Ρηγμῖνα βαθεῖαν] 
Εἶπε τὴν προσκρονομένην τοῖς σκοπέλοις 
θάλασσαν" ἡ γὰρ τῶν αἰγιαλῶν ἐπιπο- 
λαίω ἐστίν. Ὁ. Ω. 21:18. Οἰήϊα] Αὐ- 

χένια. ῷ. Πηδάλια. Ψ]σ, Πηδάλια 
αὐχένια. ῬᾺ]. 220. Σκόπελον] Ἔνι- 
κῶς σκοπέλου, τῆς Σκύλλης. Η α΄]. Ἔπι- 

μαίςο] ᾿Ἐπιμέμνησο. ὦ, ᾿Ἐφάπτου. 
νιυΐῇρ. 223. Σκύλλην δ᾽ οὐκέτ᾽ ἐμυ- 

θεόμηην] Εἰπὼν περὶ τῆς Χαρύβδεως καὶ 

τῆς ἀμπώτιδος τοῖς ἐμοῖς φίλοις, οὐκέτι 

καὶ περὶ τῆς Σκύλλης εἶπον αὐτοῖς, μήπως 

ε καταλείψωσιν αὐτὸν ἄπρακτον ἐν τῇ “ ἀοςς δ β ἠ 
θλίψει καὶ τῷ φόβῳ αὐτῶν. Ὁ. "Απρηκτον 
ἀνίην] Πρὸς ἣν πράξασθαί τι καὶ μηχά- 

΄ Ὁ.» , ἂν χὰ Ἢ Ν νήσασθαι οὐκ ἐδυνάμεθα. ἢ τὴν ἀνίαν τὴν 
3 7ὔ ΒΚ δὰ »ὯᾺΧ ᾿ 3 - -“ 
ἀπραξίας αἰτίαν" οὐδὲν γὰρ ἐκ τοὺ λυπεῖσ- 

θαι ἐδύναντο πρᾶξαι. Β. Ω. οἷ, ᾿π66 Ρ 3 

ΔῸ οὐδὲν γὰρ,  υ]ρ. 227. Λανθανό- 
μην} Νῦν, ἑκὼν ἠμέλουν. ι]ρ. 4228, 
Αὐτὰρ ἐγὼ καταδύς)] Καὶ γὰρ οἱ θεοὶ 

,ὔ Ν "» ᾽ τιτρώσκονται καὶ εἴκουσι. Μασ. Αὐ- 
τὰρ ἐγών] Καὶ πῶς οὐ μᾶλλον ἐξεπλά- 

γήσαν οἱ ἑταῖροι; ἤτοι οὖν ἀπεστραμ- 
. Ε μένοι καὶ ἐρέσσοντες ὁπλιζόμενον οὐκ εἷ- 

δον, ἢ οἴονται τεθαῤῥηκέναι αὐτὸν ὡς καὶ 
, ᾿ ͵ ΄ μόνον ἀμύνεσθαι, τὸν ἐπερχόμενον. . 

2209. Ἔβαινο")] ᾿Ἐπέβαινον, ἱστάμην. 

φῷν΄. 



118. ΧΙΙ. ΟΔΥΣΣΕΙΑΣ Μ. 232----248. 471] 

» ΄ ᾽ » ψ »  ο 2, οὐδὲ πη ἀθρήσωι δυνάμην" ἔκώμον δὲ μοι ὅσσε 
πάντη παπταίνοντι πρὸς ἠεροειδέω πέτρην. 

Ἡμεῖς δὲ στεινωπὸν ἀνεπλέομεν γοόωντες" 
3, Ε] ε ων ᾿ »᾽ 

ἔνθεν μὲν γὰρ Σκύλλ ᾿ ἑτέρωβ, δὲ δῖα Χάρυβδις 235 
δεινὸν ἀνεῤῥοίβδησε θαλάσσης ὡλμυρὸν ὕδωρ. 
ΕᾺ .-᾿. 36 Ζ ΄“͵ ἃ ᾽ Ν ΄- ἤτοι ὅτ᾽ εἐξεμέσειε, λέβης ὡς ἐν πυρὶ πολλῷ, 
πᾶσ᾽ ἀνωμορμύρεσκε κυκωμένη" ὑψόσε δ᾽ ἄχνη 
ὥκροισι σκοπέλοισιν ἐπ᾽ ἀμφοτέροισιν ἔπιπτεν" 
ὠλλ᾽ ὅτ᾽ ἀναβρόξειε θωλάσσης ἁλμυρὸν ὕδωρ, 
πᾶσ᾽ ἔντοσθε φάνεσκε κυκωμένη" ἀμφὶ δὲ πέτρη Ἶ 
δεινὸν εβεβρύχει" ὑπένερθε δὲ γαῖα φάνεσκε 

΄ ι Ἷ Α Ψ» « 

άμμῳ κυώνεη" τοὺς δὲ χλωρὸν δέος ἥρει. 
ς »ν Ξ Ν Ν ᾿ ΄ ἂν 7 “" 
ἡμεῖς μὲν πρὸς τήνδ᾽ ἴδομεν, δείσωντες ὄλεθρον" 

τόφρω δέ μοι Σκύλλη γλαφυρης ἐκ γηὸς ἑταίρους 
εὰ τ ᾽ ἐν ͵Ζ΄ 7 ᾿" ΄ εὐ εξ ἐλεθ᾽, οἱ χερσίν τε βίηφί τε φέρτωτοι ἤσαν. 
σκεψάμενος δ᾽ ἐς νῆα βοὴν ἅμα καὶ μεθ᾽ ἑτωίρους 
ἤδη τῶν ἐνόησω πόδας, καὶ χεῖρως ὕπερθεν, 

240 

245 

233. ἠεροβειδέα. 234. δὲ] μὲν Η. 235. δῖξα. 
ΡΥΪμηΟ, 564 ἴομεν ὁχ διηθῃᾷ, Η. 

244. ἴδομεν 
10. τὴν Είδομεν. 246. φέρτατοι] 

φέρτατοι Ὴ. 

ψα]ρ. ᾿Ανέπιε. ὃ θεασάμενοι οἱ ἑταῖ- 
ροι ἔδεισαν. Β. 242. Βεβρύχει (ϑϊς 
ρα. δηΐ.}] Ἦχον ἐποίε:. Νυὶο. Γαῖα 

ψυ]ρ. 233. Πρὸς ἠεροειδέα πέτρην] 
Τὴν ζοφώδη διὰ τὴν πυκνότητα τῶν περὶ 
αὐτὴν νεφῶν. Β. Ὁ. ἢ 24.7., Ὅτ᾽ ἐξε- 
μέσειε] ᾿Αντὶ τοῦ πλημμύραν ἐποίη- 
σεν, ἀνέβραζεν. Β. ᾿Ἐξεράσειεν. νυ]. 
Λέβης ὡς Τὰ ἐν τῷ καθόλου γινόμενα 
περὶ Χάρυβδιν λέγει. αν. 548. 
᾿Αναμορμύρεσκε] ᾿Ανεκινήθη. Ο. ᾿Αν- 
εδίδου, ἀνέζει. Ψι]., 240. ᾿Αλλ᾽ ὅτ᾽ 
ἀναβρόξειε] Ταῦτα διὰ μέσου ἐξηγεῖται 
πρὸς τοὺς Φαίακας προληπτικῶς, ἅπερ 
ὕστερον μόνος ἐθεάσατο ναναγήσας, ὁπότε 
τοῦ ἐρινεοῦ ἐξείχετο. οὐ γὰρ οἷόν τε νῦν, 
εἴ γε δ ὀκτὼ ὡρῶν τὴν ἄμπωτιν καὶ 
πλημμύραν ἀπεδίδου ἡ Χάρυβδις. Ο, 
᾿Αναβρόξειε]͵ ᾿Αναπίοι, ἀναῤῥοφήσειεν. 

φάνεσκε ψάμμῳ κυανέῃ)] Τὸ ἑξῆς, ἡ 
γαῖα ἡ κυανέη. ὥστε εἶναι καθολικὸν τὸ 
τῆς γῆς, ὡς καὶ ἀλλαχοῦ, γαῖα μέλαινα. 
οὐκ ἔστιν οὖν μερικὸν τὸ ἐπίθετον, ἀλλὰ 
πάσης τῆς γῆς. Ω. 243. Ψάμμῳ 
κυανέῃ} ᾿Αντὶ τοῦ κυανιζομένη" ὡς, Φοί- 
νικι φαεινός (1]. ο΄. ς38.). Ω. 244. 
Οἴομεν "1 Νῦν, ἀπεβλέπομεν. νυ ]ρ. 
245. Γλαφυρῆς)] Γρ. κοίλης. Ἡκατϊ. 
246. Οἱ χερσί τε βίῃφί τε φέρτεροι 
ἦσαν] Πάντες (ὦ. πάνυ) ἐπαινοῦμεν 
τοὺς τελευτήσαντας. Ἄς, Ω. 247. 
Σκεψάμενος) ᾿Αντὶ τοῦ ἀποβλεψάμενος 

κὐ ΒΟΒΟΙ τ δὰ ν. 235. ᾿παϊοαΐ ποία δὰ ὃς. ΒΌΤΤΥΤΜ. 
Ὁ Βἷο δᾶ. δηΐϊ, αποὰ τϑοομξ, πλιϊασιμΐ ἰὼ ἔδομεν. 

ΒΌΤΤΜ. 
Ἂ; 

ἐοῥοῖν, 
ἴῃ τοχῖ, Ηδι]. ἴδομεν, βοᾷ ὁχ θην. 
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ὑψόσ᾽ ἀειρομένων" ἐμὲ δὲ φθέγγοντο καλεῦντες 
ἐξονομιωκλήδην, τότε ,᾽ ὕστατον, ἀχνύμενοι κῆρ. 

ὡς δ᾽ ὅτ᾽ ἐπὶ προβόλῳ ὡλιεὺς περιμήκεϊ ῥάβδω 
ἰχθύσι τοῖς ὀλίγοισι δόλον κατὰ εἴδωτω βάλλων, 
ἐς πόντον προϊησι βοὸς κέρας ὠγρωύλοιο, 

ἀσπαίροντα δ᾽ ἔπειτω λαβὼν ἔρῥιψε θύραζε. 
7 

ὡς οἵ γ᾽ ἀσπαίροντες ἀείροντο προτὶ πέτρας" 

ωὠὐτοῦ δ᾽ εἰνὶ θύρῃσι κατήσθιε κεκλήγοντας, 

χεῖρας ἐμοὶ ὀρέγοντως. ἐν ωἰνῆ δηϊοτῆτι. 
οἴκτιστον δὴ κεῖνο ἐμοῖς ἴδον ὀφθαλμοῖσι 
πάντων, ὁσσ᾽ ἐμόγησω, πόρους ὡλὸς εξερεείνων. 

Αὐτὰρ ἐπεὶ πέτρας φύγομεν, δεινήν τε Χάρυβδιν, 
Σκύλλην τ᾽, αὐτίκ᾽ ἔπειτω θεοῦ ες ἀμύμονω νήσον 

ἱκόμεθ᾽" ἔνθα δ᾽ ἔσαν κωλαὶ βόες εὐρυμέτωποι, 

πολλὰ δὲ ἰφια μῆλ᾽ ὑπερίονος ελίοιο. 

δὴ τότ᾽ ἐγὼν, ἔτι πόντῳ ἐὼν ἐν νηὶ μελαίνη, 

250 

Ἁ 

μος}: 

26ο 

240. ὑψόσ᾽ οἷ βιρτὰ ὑψόθ, Ἡ 
ΠΟ τότ᾽ ες. Η. ΡΟΗ 5. 

σ 

ἀσπαίροντα δ᾽ Η. 

ερεείνων] ἐξωλεείνων ἡ. 462. βίφια. 

ἐπὶ τὴν ναῦν καὶ ἐπὶ τοὺς ἑταίρους" προ- 
εἰρηκε γὰρ ὅτι ἀλλαχοῦ εἶχον τοὺς 
ὀφθαλμοὺς πλανωμένους πρὸς τὸ ζητῆ- 

σαι ποῦ ἐστιν ἡ Σκύλλα. Β. 240. 
ὙψΨόσ᾽ ἀειρομένων] Ὕνψοθεν, διχῶς. 

Ηδ1]. Φθέγγοντο καλεῦντες] ᾿Αντὶ τοῦ 

φθεγγόμενοι ἐκάλουν ἐξ ὀνόματος. Β. 
250. Καλλίστρατος ὑπονοεῖ τὸν στίχον 
λέγων ἐκλύεσθαι τὸ τάχος τῆς ἁρπαγῆς. 
Ηδι], 251. Ἐπὶ προβόλῳ] Προβεβ- 
λημένῳ τόπῳ εἰς θάλασσαν. Β.. Ω. Προ- 
βεβλημένῃ πέτρᾳ, ἢ τόπῳ ἐξέχοντι. Ψα]ρ.. 
252. Τοῖς ὀλίγοις] Τοῖς μικροῖς τοὺς 

μεγάλους κυνηγοῦσι. γυΐρ. Δόλον κατὰ 

εἴδατα βάλλων] Καταβαλὼν εἴδατα δό- 
λον ἰχθύσι. τὰ εἴδατα δέ φησι δόλον 
εἶναι. Β. Εἴδατα] Οὕτως ᾿ΔΑρίσταρ- 

10. ὕστωτον] ὕστερον . 

«0 ἔῤῥιψε] ἔριψε Ἡ. 
256. κεκλήγοντας] κεκληγόντας Ἡ!. κεκληγῶντας Ἅ 

250. τότε γ᾽ ογαΐ Ὀυΐπλο αὖ ν᾽ βίαν ; 
254. ἀσπαίροντα δ᾽] 

255. προτὶ] ποτὶ Η. 
258. ἴδον. 250. ἐξ- 

“ ,ὔ εν .Ἵ ’ ἢ 

264. ἔτι πόντῳ ἐὼν] ἐνὶ πόντωι ἰὼν Ἡ. 

χοὸς. ὃ δὲ Καλλίστρατος, δείλατα, 
Ηδ1]. 252. Βοὸς κέρας] Κέρας ᾿Αρίσ- 
τάρχος τὸ κεράτινον συρίγγιον, ὅ ἐπιτι- 
θέασι πρὸς τὸ μὴ ἐσθίεσθαι ὑπὸ τοῦ ἰχ- 
θύος τὴν ὁρμιιάν. ἔνιοι δὲ τὴν τρίχα. Ο. 

Βοὺς κέρας ἤτοι τὴν τρίχα λέγει, ἢ τὸ 

ἐπικείμενον τῇ ὁρμιᾷ κέρας. ἐπὶ κέρατος 
γὰρ ἡ ὁρμιὰ τρέχει καθιεμένη καὶ ἀνιε- 
μένη (Νυῖρ. ἀνελκομένη). εἰώθασι δὲ 
οἱ ἁλιεῖς μεταξὺ τοῦ ἀγκίστρου καὶ τῆς 

σπάρτου κέρας βόειον προσάπτειν, ἵνα 
καταπιόντες τὸ ἄγκιστρον οἱ ἰχθύες μὴ 
τρώγωσι τὴν σπάρτον. Ψι]ο. Β. 
256. Κεκληγῶντας, ἐὰν διὰ τοῦ ὠ, 
προπερισπᾶται, ἐὰν δὲ διὰ τῶν ντ, ὡς 

λέγοντα. ΗΔ]. 257. Ἔν αἰνῇ δηϊο- 
τῆτ] Νῦν ἐν τῷ δεινῷ σπαραγμῷ. 

9 Ῥρροίϊοπηι γου θυ ΕΧ δελέατα, 40 αϑ8115 οϑύ ΟΔ]]1πη}ν ἔτ, 458, ῬΟΒΒ, 



Π1Β. ΧΙΙ. 

ζίρκης τ᾽ Αἰαίης, ἥ 

7 

Α 

266. βέπος. 268. 273. 

ΠΘη4. δητίψια Η. 10. βείπω. 

σι. 

δδηιβ ἴῃ {τἰθιι5 ΠΠ14 415 Ἰοοὶβ; 
34. Οὐηδοηι Μ 8.  ρη. ΡΟΙΒ, 

αἰρ. γός, Αὐλιζομενάων] Εἰς τὴν 
ταυλιν εἰσιουσῶν. ὦ. Ἐς κοίτην πα- 

᾿νγενομένων. Δι ]ρ, ᾿Απὸ κοινοῦ τὸ αὐ- 
᾿ζομενάων. Ῥα]. 267. Τειρεσίαο] Ὁ 
ὰρ Τειρεσίας Θηβαῖος μάντις ὧν προεῖπε 
ἢ Ὀδυσσεῖ μὴ τῶν τοῦ Ἡλίου βοῶν ἢ 
βάτων καθάψασθαι, εἰ μὴ βούλοιτο 
ἵν τῶν φίλων. αὐτοῦ πάντων ὄλεθρον. 
. 468. ᾿Επέτελλον ΡἢῚ ᾿Ἐνετέλλον- 
,, προσέταττον. διιΐΐγ. “260 οἱ 
74. Τερψιβρότου)] Γρ. φαεσιμβρότου. 

ΥΝΟΙ.. ΕΥ̓ 

ΟΔΥΣΣΕΙΑΣ Μ. 

κηθμοῦ τ᾽ ἤκουσα βοῶν αὐλιζομενάων, 

ὧν τε βληχήν' καΐ μοι ἔπος ἔμπεσε θυμῷ 
μάντιος ὠλαοῦ, Θηβαίου Τειρεσίαο, 

Κίρκης τ᾽ Αἰαίης, ἡ μοι μάλω πόλλ᾽ ἐπέτελλε, 

ἥσον ἀλεύασθαι τερ ιμβρότου ᾿᾽ ελίοιο. 

Ἦ τότ᾽ ἐγὼν ἑτάροισι μετηύδων, ἀχνύμενος κηρ᾽ 

Κέκλυτέ μευ μύθων, κωκά περ πάσχοντες, ἑταῖροι, 

{ ἡ ὑμῖν εἴπω μαντήϊω Τειρεσίαο, 

ἥ μοι μάλω πόλλ᾽ ἐπέτελλε, 

ἥσον ἀλεύασθαι τερψψιμιβρότου ᾿ Ἠελίοιο 
γβα γὰρ αἰνότατον κακὸν ἔμμεναι ἄμμιν ἔφασκεν. 
λλὼ παρὲξ τὴν νῆσον ἐλαύνετε νήω μέλαιναν. 

β Ὡς ἐφάμην τόισιν δὲ κατεκλάσθη φίλον ἥτορ. 

εὐτίκω δ᾽ Εὐρύλοχος στυγερῷ μ᾽ ἠμείβετο μύθω" 
Σχέτλιος εἰς, Ὀδυσεῦ: πέρι τοι μένος, ̓ οὐδὲ τι γυῖα 

ἄμνεις" ἡ ῥώ νύ σοί γε σιδήρεω πάντω τέτυκται, 
: ῥ᾽ ἑτάρους καμάτῳ ἀδδηκότας, ἠδὲ καὶ ὕπνω, 

ὑκ ἑάας γαίης ἐπιβήμεναι" ἔνθω κεν αὖτε 

] ἥ, Η. 

ὅο. 274. τερψιμβρότου) τερψιβρότου Ἡ. 
27 5. ἔφασκεν ΡΤΐμηΟ, 564 εν βἴδξ!πι πλεΐα- 

ἈΠῚ ἴῃ ον, δ ΒΙΠρΡΟΥ ἀσκὸν ροδίζιιμ σαν Η. ΡΟΉ 5. ἔφασκον '. 

Ρ 5ὶς ρα, δηῖϊ. Νδι). γϑοδηζί. Ἰθουλπλα ττατα ΐ οι ο]ο ᾿ηϊαοσίο, 

᾿ς ἘΝ. 

26 5:----,85. 472 

“ὅς 

270 

280 

ἥσω ἐν ἀμφιρύτη λαρὸν τετυκοίμεθω δόρπον" 

10. ἐπέτελλε ἀτλῖς ,: ν᾿ 

272. ὑμῖν ΡΓΠ)Ο, 5864 ὄμιν δχ 

277. τοῖσιν 
281. ἀδδηκότας] ἀδηκότας Η. Θιιοά οἴϊαπι μαροῖ οοάθχ Τον- 

ἘΠῚ 18. οἰταῦ ΒοΠο αβϑίθϑ ἰοοιη Οἀγβ8. α΄. 

Ηδγ]. 276. ᾿Αλλὰ παρὲξ τὴν νῆσον] 
Εΐωθεν ὁ ποιητὴς τὴν ἐξ (ἰτηι0 παρὲξ) 

Παρὲξ 

ἅλα φύκος ἔχενε (1. «΄. γ.}" παρὲξ περι- 
μήκεα δοῦρα (Ἰἰηἴτα 4.43. δ]. νἱά.). 
Νιμά. 133. 279. Σχέτλιος)] Καρτε- 

ρικὸς, ἀνένδοτος" Ἰλιάδι, (κ΄. 

164.), Σχέτλιος ἐσσὶ γεραιὲ, σὺ μὲν 
πόνου οὔποτε λήγει. ΒΒ. Ω. ΠΕΡῚ 

ΤΟΙ ΜΕΝΟΣ, περισσή σοι δύναμις. 
ΝΡ. 28:1. Καμάτῳ ἀδδηκότας] ᾿Αη- 

,ὔ -“ 

πρόθεσιν αἰτιατικῇ συντάσσειν. 

Ἁ » 
καὶ ἐν 

ΒΌΤΤΜ. 
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ἀλλ᾽ αὕτως διὼ νύκτω θοὴν ἀλάλησθωι ἄνωγας, 

γήσου ἀποπλαγχβέντως ἐν ἠεροειδέϊ! πόντῳ. 
ἐκ γυκτῶν δ᾽ ἄνεμοι χωλεποὶ, δηλήμωτω νηῶν, 

γίνονται" πῆ κέν τις ὑπεκφύγοι αἰπὺν ὄλεθρον, 
ἥν πὼς ἐξαπίνης ἔλθη ἀνέμοιο θύελλω, 

ἢ Νότου, ἢ Ζεφύροιο δυσωέος, οἵ τε μώλιστα 

γηα διαῤῥαίουσι, θεῶν ἀέκητι ἀνάκτων 5 

ἀλλ᾽ ἤτοι γὺν μὲν πειθώμεθω γυκτὶ μελαίνῃ, 

δόρπον θ᾽ ὁπλισόμεσθα, θοῆ παρὼ νηὶ μένοντες" 

ἠῶθεν δ᾽ ἀναβάντες ἐνήσομεν εὐρέϊ, πόντῳ. 
Ἃς ἐφατ᾽ Εὐρύλοχος" ἐπὶ δ᾽ ἢ ἤνξον ἄλλοι ἐτώϊροι. 

καὶ τότε δὴ γίνωσκον, ὃ δὴ κακὼ μήδετο δαίμων" 

καί μὴ» φωνήσως ἔπεα πτερόεντω προσηύδων' 

Εὐρύλοχί, ή μάλα δή με βιάζετε μοῦνον ἐόντα" 
ὠλλ᾽ ἄγε γὺν μοι πάντες ὀμόσσατε καρτερὸν ὅρκον, 

εἴ κέ τιν γε βοῶν ἀγέλην, ἢ πώὺ μέγ᾽ οἰῶν, ᾿ 

εὕρωμεν, μήπου τίς, ἀτασθαλίησι κωκήσιν, 30. 

Ἢ βῶν, ἢ ἔτι μῆλον, ἀποκτάνη" ὠλλῶὼ ἕκηλοι 

28. 

20. 

28ι 

285. ἠεροξειδέϊ. 287. γίνονται] γίγνονται 280. δυσαέος 
δασέος ἰοχί. 564 δυσαέα 5680]. Η. 
10. ἀβέκητι ξανάκτων. 
μοι] ἄγε δὴ μοι νῦν Η. 

δισθέντας καμάτῳ καὶ ἀγρυπνίᾳ" Μή 
μοι μὲν καμάτῳ ἀδδηκότες ἠδὲ καὶ ὕπνῳ 
{ΠῚ  ἀΠ ὍΘ): 
φρασιν, ὡς τὸ Ὕπνῳ καὶ καμάτῳ ἀρη- 
μένος (Οἀἁ. ζ΄. 2.). ὁ γὰρ ὕπνος οὐ 
βλάπτει. ΒΒ. ΩΦ. ΑΔΗΚΟΤΆᾺΣ: κεκ- 
μηκότας, κάμνοντας. Ψα]ρ. 284. ᾿Αλλ᾽ 
αὕτως διὰ νύκτα Ἔκ νυκτῶν, ἢ ἐν γυξὶν, 

᾿Αγρυπνίᾳ κατ᾽ ἀντί- 

τὰ ᾿ Ν ,ὔ “. .- , ε 
ἢ μετὰ τὰς νύκτας, ὃ ἐστιν ὄρθρου. ὡς 

τὸ, Πίομεν ἐκ βοτάνης (ΙΙ. ν. 493:)» 
ἀντὶ τοῦ μετὰ τὴν βοτάνην. ἢ κατὰ τὰς 

γύκτας. Β. ὦ. Ζηνόδοτος, ἀλλ᾽ οὕτως. 

καὶ ἔστιν ἠθικόν. Ἠ1]. ᾿Αλάλησθαι 
“ ε 3 ΄ -Ὡῳ ἄνωγας) Ὃ ᾿Ασκαλωνίτης προπερισπᾷῷᾷ, 

ἵν᾽ ἡ παρακειμένου χρόνου ἀπὸ τοῦ ἀλῶ, 
ὡς πεποιῆσθαι. δύναται προπαροξύνεσθαι 

« (οα. Β, ἀηδυσθίντας, Ὁ. μὴ διαθέντας. 

205. ὃ δὴ] ὅτι 
30οΟ. μήπου] μή πόυ ὟΝ. 

Ανευ θεῶν, ἐκ κακοβουλίας. Ω. 

200. διωῤῥαίουσ ιἾ διαρραίσουσι : 
206. βέπεα. 208. ἄγε νῇ 

401. βέκηλοι. ἡ 

ὡς Αἰολικὸν ἵν᾽ ἢ τὸ θέμα ἄλημ: ὡς τὶ 

θημι, ἄλεμαι ὡς τίθεμαι, καὶ διπλασιασ 

μὸς μετ᾽ ἐπιτάσεως Αἰολικῆς ἀλάλημαι 
ἀλάλησαι, ἀλάληται. Ὁ. 200. Διᾶῤ 
ῥαίσουσι ῴς οα. δηΐϊ.}} Διαφθείρουσι 
νυ]ρ. Διώῤῥαίσουσι) Χωρὶς τοῦ σ 

διαῤῥαίουσι. Ζηνόδοτος δὲ γράφει, Φίλω 
ἀέκητι ἑταίρων. ἨΖ41]. Θεῶν ἀέκητι 

297 
Βιάζετε] Ζηνόδοτος, βιωσθ᾽ οἷον ΟΝ 
βίασθ' οἷον. ΡΟΒΒ. ΘΠΏ. βιάζεσθ᾽ οἷον 
ἐόντα. οὐ νοήσας ὅτι ποιητικῶς τ 
τισται. Ηα,]. Ν᾽ ηά. 133. 301. 
βοῦν, ἠέ τι μῆλον] Μεμψήδωρος (μά 
Μεμψόδ) ὃ τὴν Σικελίαν περιηγησάμενο 

καὶ ἸΠολύαινος καὶ Πανύασις φύλακα 
" 

ΒΌΤΤΜ. [ 



18. ΧΙΙ. ΟΔΥΣΣΕΙΑΣ Μ. 302-324. 

σθίετε βρώμην, τὴν ἀθανάτη πόρε Κίρκη. 

“Ὡς ἐφάμην οἱ δ᾽ αὐτίκ᾽ ἀπώμνυον, ὡς ἐκέλευον. 

τὰρ ἐπεί Ρ̓ ὄμοσάν τέ, τελεύτησάν τε τὸν ὅρκον, 

ἥσωμεν ἐν λιμένι γλαφυρῷ εὐεργέα γήαω, 

ὑγχ' ὕδατος γλυκεροῖο᾽ καὶ ἐ ἀπέβησαν ὁ ἑταιροι 

ὃς, ἔπειτω δὲ δύρπον ἐ ἐπισταμένως τετύκοντο. 

εὐτὰρ ε ἐπεὶ πόσιος καὶ ἐδητύος ἐξ ἔ ἔρον ἕντο, 
γησάμενοι δὴ ἔ ἐπειτῶ φίλους ἔκλαιον ἑταίρους, 

ὺς ἔφαγε Σκύλλη, γλὰαφυρης ἐκ νηὸς ἐλοῦσα" 

᾽λωιόντεσσι δὲ τοῖσιν ἐπήλυθε νήδυμος ὕ ὕπνος. 

μος δὲ τρίχω νυκτὸς ἔην, μετὼ δ᾽ ἄστρα βεβήκει, 
ὑσεν ἔπι ζαῆν ἄ ὥναμον νεφεληγερέτα Ζεὺς 

᾿ωἰλωπι θεσπεσίῃ, σὺν δὲ γεφέεσσι κάλυψε 
“τῶν ὁμοῦ καὶ πόντον" ὀρώρει δ᾽ οὐρανόθεν νύξ. 

μος δ᾽ ἠριγένεια φάνη ῥοδοδάκτυλος ἡ Ἴως, 

ἥω μὲν ὡρμίσωμεν, κόιλον σπέος εἰσερύσαντες᾽ 

θα δ᾽ ἔσαν Νυμφέων κωλοὶ χρροὶ, ἠδὲ θόωκοι" 

αἱ τότ᾽ ἐγὼν ἀγορὴν θέμενος μετὼ μῦθον. ἔειστον" 
Ὦ φίλοι, ἐν γὰρ γηὶ θοῇ βρωσίς τε, πόσις τε, 

στὶν, τῶν δὲ βοῶν ἀπεχώμεθα, μή τι πάθωμεν" 
ξινοῦ γὰρ θεοῦ αἷδὲ βόες καὶ ἰφιὼ μῆλα, 

Ἰελίου, ὃς πάντ᾽ ἐφορᾷ καὶ πάντ᾽ ἐπακούει. 

Ὡς εφάμην' τόϊσιν δ᾽ ἐπεπείθετο θυμὸς ἀγήνωρ. 

805. εὐβεργέα. 413. ζαῆν] ζαὴν Η. 417. εἰσξερύσαντες. 
ἡν. 322. βίφια. 

, 

᾽ ἊΝ» ἢ 

ΒΡ 2 

47 

3905 

210 

315 

420 

3210. ἔξει- 

λίου βοῶν Φυλάκιόν (ὙἹ]πά. Φύλαιόν) τοίδτθηάιπι οί. ΡΟΗΒ. εχ Ηδτ]. 
σι γενέσθαι, ὃν Φιλοστέφανος Αἰολ:- 2414. Λαίλαπι] Ὑετῷ μετὰ ἀνέμου. υἱρ. 

ὕς (ΥἹηά. -οὖν) εἶναι φησὶ καὶ ἔχειν 3118. Θόωκοι] ᾿Αντὶ τοῦ, θῶκοι, καὶ καθ- 
Μύλαις ἡρῷον. ΘΩ. Μιπά. 56. ἕδραι, ὡς ὕδατος γλυκέος ἐκεῖ ῥέοντος. 

93. Οἱ δ᾽ αὐτίκ᾽ ἀπώμνυον)] Ὡς οὐ Ω. 410. Μετὰ μῦθον ἔειπον) ϑιρτα 
ἅψωσι βοῦν τῆς τοῦ Ἡλίου ἀγέλης ἢ μῦθον ἴὰ Η 1]. γρ. πᾶσιν, φιιοά Ῥοτ- 

όβατον. Ὁ. 412. Τρίχα νυκτός] ᾿Αν- ΒΟΏΟ ροοββᾷ μοίϊιβϑ 6886 νἱάθίυσ 
τοῦ τρίτον μέρος τῆς νυκτός. Β. Ὁ, αυδηι νατῖα ἰθοίΐο, αιοη πὶ 5ιρτᾶ 

τοι τρία μέρη, ἢ τρίτον μέρος τῆς νυκ- μετὰ ταϊη 5510} 18 ΕΠ ΘΥῚΒ. Βουὶρίιπη 
΄ς, Ψι]σ. 313. Ζαὴν 5610}. ϑεά 'ῃ ἰϊ ἐν πᾶσι. 323. Ὃς πάντ᾽ ἐφορᾷ] 
ἰβ ζαὴν προι οχρδυὶ, ΟἸϊαΐυγ οὔϊαιη, Φεύγοντες οὐκ ἂν λάθοιμεν τὸν πάντα 

ὑπαθὴ πατρίδ᾽ ἐπόψομαι, παρ᾿ ᾿Ανακρέ- ἐφορῶντα᾽ καθὰ καὶ ᾿Αγαμέμνων πρὸ 
ε: αἰιοὰ δα αἰϊαπῃ ἰθοϊ ποι ζαὴῆ τῶν ὁρκίων ἐκφοβεῖ τοὺς Ὑρῶας τοῖς ἐπι- 



470 ΟΔΥΣΣΕΙΑΣ Μ. 325----347. 118. ΧΗ. 

μῆνω δὲ πάντ᾽ ἄλληκτος ἄη Νότος, οὐδέ τις ἄλλος 328 
7, Φ 9. 4 Α. ἐὦν 3 Ν ΒΕ; 2 γινετ ἔπειτ ἀνέμων, εἰ μή Ἑυρὸς τε, Νότος τε. 

« Ω, »-»μν 33 Ὁ ΕῚ Ν οἱ δὲ, ἕως μὲν σῖτον ἔχον καὶ οἶνον ἐρυθρὸν, ΘΕ ΦΉΝΝ 
τόφρω βοων ἀπέχοντο, λιλαιόμενοι βιότοιο" 
ΕἸ 4 ἐ "Ἷ 2 ϑκ..»95 22. ὁ " 

ἀλλ᾽ ὅτε δὴ νηὸς ἐζξέφθιτο ἠΐω πάντα, 
ΟΝ 5 “ 3 Ψ 3 7 καὶ δὴ ὠγρήν ἐεφέπέσκον ὠλητεύοντες ἀνάγκή, 

ΕῚ »“ὋἌ ,͵ Ψ ͵7 ε͵ »“Μ“ .«“ 

ἰχθὺς, ὀρνιβώς τε, φίλας Ὁ, τι χειρὼς ἱκοιτο, 
ἴω 3 »] Ἁ Ψ» γνωμπτοις ὠγκίστροισιν' ἔτειρε δὲ γαστέρω λιμός. 

ἐσ τ δ Ἂν τς Ἂς ΕῚ ΄ Ἄν “Ὁ 

δὴ τότ ἐγὼν ὥνῶ νήσον ὠὡπεστίχον, ὀῴρω θεοῖσιν 
9 3 ε ΙΑ6'υιὶ , ΄ εὐξαίμην, εἴ τίς μοι ὁδὸν φήνειε νέεσθαι. 

ΕῚ 4. δ᾿ Ν. πος Ψ οἷἷΝ ΕΣ ε Ψ 

φῳλλ οτε δὴ διὰ γήσου ων ἥλυξα ετῶίρους, 
-Ὡ- 7 “ΛΛ»ν » ΄ Ἂ 3... χεῖρως νιψάμενος, ὅθ᾽ ἐπὶ σκέπας ἦν ἀνέμοιο, 

3 7 - ὰ γ7 9» ἡρώμην πάντεσσι θεοὶς, οἱ Ολυμπον ἔχουσιν" 
ς 5 ΤὯΛ ᾿ς «“ 2. Ἁ 5" οἱ δ᾽ ὥρω μοι γλυκὺν ὕπνον ἐπὶ βλεφάροισιν ἔχευαν. 

33- 

338 

Εὐρύλοχος δ᾽ ἑτάροισι κακῆς ἐξήρχετο βουλῆς" 
Κέκλυτέ μευ μύθων, κακά περ πάσχοντες, ἑταῖροι" 

πάντες μὲν στυγεροὶ θάνατοι δειλόϊσι βροτοῖσι, 
λιμῷ δ᾽ οἴκτιστον θανέειν καὶ πότμον ἐπισπεῖν. 
ὠλλ᾽ ἀγετ᾽, ᾿Ηελίοιο βοῶν ἐλάσαντες ὠρίστας, 
ῥέξομεν ἀθανάτοισι, τοὶ οὐρανὸν εὐρὺν ἔχουσιν. 
εἰ δέ κεν εἰς ᾿Ιθώκην ἀφικοίμεθα, πατρίδα γαῖαν, 
αἶψνά κεν ᾿Ηελίῳ ὑπερίον; πίονω νηὸν 
τεύζομεν, ἔνβω κε θέϊμεν ὠγώλμωτω πολλὰ καὶ ἐσθλά: 

34. 

388 

»Ὲ! 3225. ἄλληκτος] ἄνακτος . 10. ἄη] ἄη Η. 8610]. ἴῃ ΜΆ. Τοννῆ: 
Ἰείδηο δά 1]. ε΄. κ )6. διασκιδνᾶσιν ἀέντες : ὡς τιθέντες ἀπὸ γὰρ τοῦ ἄημι" τὶ 5 ἐρέ Ὑ Μ"Ν δὲ παρ Ἡσιόδωι ἄλλοτε δὲ ἄλλοι ἀεῖσιν, ᾿Αιολικόν. ῬΡΟΒ 5. 427. οἱ δὲ ἕως) 
οἱ δ᾽ εἴως Η. οἵδ᾽ εἴως Ψ΄. 10. βοῖνον. 331. θ᾽ ροϑβῖ φίλας οτάδιπη Η, 
334. φήνειε] φήνειε ὙΥ. 337. θεοῖς] θεοῖσιν ΟΧ ΘἸΙηθηά. οἰτι54. τη. Η 
ΝΘπρ6 νο]ἱῦ οὗ ἀο]οτα, αἵ ἔχουσιν ργῸ ραττοἰρίο οορίτ. ΡΟΒ5. 347. ὄν 
θα κε] ἐν δέ κε, Θἴ κε ΕΧ Θῃ]Θ4. κεν : βιιρτᾷ ἐ υοαιθ δαάϊζαπι α, δοπδηΐε 
ΠΪΠΊΪγιΙπὶ ΠΠΡΥΔΥΙΟ ἐνθα 5Βου 66, 564 σομδίι πὶ ὨΟΗ Ρουίδοι Η. ΡΟΒΞ5. ἐν δι 
κεν.ΎΥΥ. 

᾿ μαρτυρουμένοις (1]. γί. 276...0. 329. ἑταίρους] ᾿Εξέκλινα. ψυρ. ᾿ἊἘκτὸ 
Ηϊα] Βρώματα δηλονότι. Ψα]ρ. 4330. 
ἤλγρην ἐφέπεσκον) ᾿Ἐπὶ ἄγραν ἐξίεσαν. 

᾿Εφέπεσκον] ἐνήργουν. λείπει ἡ ἐπί. Β. 
νυὶρ. Γρ. ἐφέφρεσκον (516) ἐπ᾽ ἄγρην. 
λείπει γὰρ ἡ ἐπί. ΗΔ7]. 435-ς. Ἤλυξα 

ὄψεως αὐτῶν ἐγενόμην. “α]ρ,. Β. 
2336. ᾿Επὶ σκέπας ἦν ἀνέμοιο] Ἔνθα ἦι 
σκέπη πρὸς τὸ μὴ ἀνεμίζεσθαι. νυ 
347. Θεῖμεν ἀγάλματα] Θείημεν, θεῖ: 
μεν" ὡς τὸ, δοίημεν δοῖμεν. θεῖῆκεν ἀντ' 



1118. ΧΙ]. ΟΔΥΣΣΕΙΑΣ Μ. 448--.,63. 477 

εἰ δὲ χολωσάμενός τι βοῶν ὀρθοκραιράων 
γῇ εθέλη ὀλέσαι, ἐπὶ δ᾽: ἔσπωνται θεοὶ ἄλλοι, 

βούλομ᾽ ὥπαξ πρὸς κῦμα χανῶν. ἀπὸ θυμὸν ὀλέσσαι, 
ἢ δηθὰ στρεύγεσθαι, ἐὼν ἐν γήσω ἐρήμη. 

αὐτίκω δ᾽ ᾿Ηελίοιο βοῶν ἐλάσαντες ἀρίστας 
3 η 

ἐγγύθεν, οὐ γὰρ τήλε νεὸς κυανοπρώροιο 
΄ » "Ὁ ͵7 ᾽ 

βοσκέσκον! ἐλικες καλαὶ βόες, εὐρυμέτωποι, 

τὰς δὲ περιστήσαντο, καὶ εὐχετόωντο θεοῖσι, 

φύλλα δρεψάμενοι τέρενῶ δρυὸς ὑψικόμοιο' 

οὐ γὰρ ἔχον πρὶ λευκὸν εὐσσέλμου ἐπὶ νηός. 

αὐτὰρ ἐπεί ῥ εὔξαντο, καὶ ἔσφαξαν καὶ ἔδειραν, 

μηροὺς τ᾽ ἐξέταμον, κατά τε κγίσση ἐκάλυψαν, 

ἵπτυχα ποιήσαντες, ἐπ᾿ αὐτῶν δ᾽ ὠμοθέτησαν' 

οὐδ᾽ εἶχον μέθυ λεῖψναι ἐ ἐπ᾿ αἰθομένοις ἱ ἱεροίσιν, 
5 φΦ' φμ Ψ' 2 3) 7 

ἀλλ᾽ ὕδωτι σπένδοντες ἐπώπτων ἔγκατα πάντω. 

350 

Ἃς ἔφατ' Εὐρύλοχος, ἐπὶ ἀν ἥνεον ἄλλοι. ἑταῖροι. 

8.598 

46ο 

340. ἕσπωνται] ἕπονται Η. ἕσπονται Υ. 3254. γεὸς] 448. τι] τισ Η. 

γεὼς Η. 455. βέλικες. 

τοῦ ἀναθείημεν. ἀγάλματα δὲ ἀναθή- 
ματα. Β. Ὁ. 340. Ἕσπωνται] ᾿Ακολου- 

θήσωσιν. δ αἱρ. 450. Βούλομ᾽ ἅπαξ] 
Βούλομαι ἅπαξ ἀπολέσαι τὸν θυμὸν πρὸς 
τὸ τῆς θαλάσσης κῦμα χανών. Ὁ. 2451. 

᾿Στρεύγεσθαι)] Κατὰ στράγγα ἐκρεῦσαι, 
ὅ ἐστι κατ᾽ ὀλίγον στραγγίσαι καὶ ἀπο- 
θανεῖν. Β. Κατὰ στράγγα, ὅ ἐστι κατ᾽ 

ὀλίγον ὑποῤῥεῖν. δα]ρ. Στρεύγεσθαι] 
Γρ. στρέγγεσθαι. ἨΔ]. 453. Αὐ- 

“ , 

τίκα δ᾽ ᾿Ηελίοιο βοῶν] Βόας Ἡλίου λέ- 
« μι ΠΡ" , » ΄ γουσιν ὅτι ἤσαν ἐκεῖ βόες ἀνατεθειμένοι 

“, “ τῷ Ἡλίῳ. καὶ διὰ τὸ ἅψασθαι τοὺς 
πὴ νΝ Ν ᾽ ’ ᾽ὔ -. ὧν Ν ὑπὸ τὸν Ὀδυσσέα τούτων ἱερῶν ὄντων 
ἀπεδιώχθησαν ὑπὸ τῶν ἐγχωρίων παρὰ 

Ἁ ͵ 
καιρὸν καὶ οὕτως ἀπωλέσθησαν. ἢ νόμος 
κι 7, , 
ἣν μὴ σφάζεσθαι τοὺς ἐργαζομένους βόας, 

;; 

ἀλλὰ καὶ γήρως καταλαβόντας τούτους 

τ Αᾷ 5β6}ιο]. Δυϊς. ΠΟΙΟΥ͂ οἰϊδ Πὰ 5080]. κ΄. 240. σὰπὶ ποῖ. 

457. φύλλα] φύλλα δὲ Η. 

ἠλευθέρουν αὐτοὺς μέχρις ἂν τελευτήσω- 
σιν. οἱ δὲ τοῦ ᾿Οδυσσέως ἑταῖροι ἀπὸ 
τούτων τινὰς ἁρπάσαντες καὶ σφάξαντες 

ἐκεῖθεν παρὰ τὸν προσήκοντα καιρὸν ἐδι- 
ώχθησαν, καὶ τοιούτῳ κινδύνῳ ὑπέπεσαν. 
ἢ λέγουσιν ἀλληγορικῶς βόας Ἡλίου τὰς 
ἡμέρας, τούτων δὲ καταναλωσάντων ἐ- 
κεῖσε τὰς πρὸς τὸν πλοῦν ἐπιτηδείας ἡμέ- 

ρας καὶ μὴ ἐξελθόντων ὅτε ἦν ἐνδεχόμε- 
γον, ἔπαθον ἅτινα ἔπαθον. Β. ΔΡΕΨΑ“ 

ΜΕΝΟΙ. λαβόμενοι. ἘΡΕΨΑΜΕΝΟΙ. 

στεφανωσάμενοι. ἱρ.Τ ΟΥ̓, δὰ ξ΄. 82. 
46ο. Μηρούς τ᾽ ἐξέταμον] Ἤγουν ἐσχισ- 

μένους ποιήσαντες. μετὰ γὰρ τὸ τοὺς 

μηροὺς ἀπὸ τῶν στεάτων κατακαλύψαι, 

ἃ κνίσσην καλεῖ ὃ ποιητὴς, ἔσχιζον. τοῦ- 
τὸ γὰρ δηλοῖ τὸ δίπτυχα. Ὁ. 362. 

ἜἜγκατα) Κυρίως σπλάγχνων ὁπλήν “" 

ΒΌΤΥΤΜ. 
5 Ἰδτια ὁσλὴν ΘΟΥΤ ΡΠ Ο556 ΘΧ ὁ σα λὴν Ραϊεῖ οχ Ἐπιβίλεμϊο, αυὶ δὰ ἔγκατα ἰἴΐδ: 

δὴ χαὶ σαλάγχνα---εὐθὺς ἐρεῖ, ὡς ἀσὸ τοῦ σαλὰν ἥἧτοι ὁ σασλὴν χατὰ τοὺς σαλαιούς. Ηϊας 

Ἶὰπν, οαἱ Τοῦ, δοπδιιι ΒΟ ΒΟ] ποδίγο αϑθιοῖτο, ΒΌΤΤΥΜ. 



47 ὃ ΟΔΥΣΣΕΙΑΣ Μ. 464---.584. 18. ΧΙ. 

διττὰς ᾽ δ. “94 9 7 Ν Ζ 3.» Ἂ 7 ὠυτὰρ ἐπεὶ κωτῶ μήῆρ ἐκοή, κωὶ σπλώγχν ἐπάσαντο, 
7 49“ 99) 4 55) 5 ἈΡ 59 »σ 3. μίστυλλόν τ ὥρῳ τ᾽ ὥλλω, καὶ ἀμῴ ὀβελοῖσιν ἔπειρων. 3605 

Καὶ τότε μοι βλεφάρων ἐξέσσυτο νήδυμος ὕπνος" 
βην δ᾽ ἰένωι ἐπὶ νηω θοὴν καὶ θίνω θαλάσσης. 
ὠλλ᾽ ὅτε δὴ σχεῖῦον ἤα, κιὼν νεὸς ὠμφιελίσσης, 
καὶ τότε με κνίσσης ὠμφ᾽ ἥλυθεν ἡδὺς ὠὺτμή" 

5 » Ν “" 5, 2.5 7 ΄ 

οἰμώξως δὲ θεόϊσι ετ ἀθανάτοισι γεγωνευν" 370 
Ζεῦ πάτερ, ἠδ᾽ ἄλλοι μάκαρες θεοὶ, αἰὲν ἐόντες, 

." με μάλ᾽ εἰς ἄτην κοιμήσατε νηλέϊ! ὕπνῳ" 
οἱ δ᾽ ἕταροι μέγω ἔργον ἐμητίσαντο μένοντες. 

᾿Ωκέω δ᾽ ᾿Ηελίῳ ὑπερίον, ἄγγελος ἦλθε 
ἥ 7 «“ ς Ζ 4) ε -“ 

Λαμπετίη τανύπεπλος, ὃ οἱ βόᾳς ἔκταν ετοΐιρο!. 375 
πὸ ᾽ 5» ᾿ ἕΑ Ψ 

αὐτίκα δ᾽ ἀθανάτοισι μετηύδα, χωόμενος κηρ᾽ 
»“ὦμψ, 5 ᾽ 527 "ς ΕΓ ΕῚ 

Ζευ πάτερ, ἠδ᾽ ἄλλοι μώκωρες θεοὶ, αἰὲν ἐόντες, 
»“ος Ὡς εἰ Ἑ ΝΛ Ψ 5 ΔῈ 

τίσαι δὴ ετώρους Λαερτιάδεω Οδυσῆος, 
ε "»-᾿" 3 ε "ὥ ὩΣ 5 δι μεὺ βοῦς ἔκτειναν ὑπέρβιον" ἧσιν ἔγωγε 

Ἂ, ΤΩΝ 3 5 Ν » Ψ, χαίρεσκον μὲν ἰὼν εἰς οὐρωνὸν ἀστερόεντω, 280 
ἠδ᾽ ὁπότ᾽ ἀν ἐπὶ γαῖοων ἀπ᾽ οὐρανόθεν προτρωποίμην. 

Ἶ ΄ » »"» 3 το, ὦν Ν εἰ δέ μοι οὐ τίσουσι βοῶν ἐπιεικέ᾽ ἀμοιβὴν, 
7, 5 ϑέαοῦ ΟΣ ΄ τ δύσομαι εἰς ᾿Αἴδαο, καὶ ἐν νεκύεσσι φώείνω. 

ἢ ΕἸ ς ὖ» Ψ» 

Τὸν δ ὠὡπωμειβόμενος προσέφη νεφεληγερέτω Ζεύς" 

δ ον Ὗ ΠΣΎ, 
373. έργον. 

478. Λαξβερτιάδεω. 482. ἐπιβεικέ. 

δῆλον δὲ ἐκ τοῦ ὀνόματος. Β. 470. Οὐ- 
μώξας δὲ θεοῖσ] Μετὰ βοῆς διὰ τὴν ἔκ- 
πληξιν ἐφθεγγόμην. Β. ΩΦ. 472. Εἰς 
ἄτην) ᾿Αττικῶς ἀντὶ τοῦ ἐπὶ ἄτῃ. Ὁ. 
274. ᾿Ωκέα δ᾽ Ἤελίῳ Ἐναντίον τοῦ- 
τὸ τῷ, ᾿Ηέλιος δ᾽ ὃς πάντ᾽ ἐφορᾷς καὶ 

πάντ᾽ ἐπακυύεις (1]. γ΄. 277.) ἀφ᾽ ἑαυ- 
τοῦ γὰρ ἐχρὴν ἐγνωκέναι τὸν πάντα ἐφ- 
ορῶντω. λύοιτο δ᾽ ἄν ἢ τῇ λέξει" τὸ γὰρ 
πάντα δηλοῖ τὰ πλεῖστα. ἄλλως τε οὐκ 
ἡγνόει τὸ πεπραγμιένον Ἥλιος" ἀλλ᾽ ἔδε; 
ὡς ποιμαίνουσαν καὶ ταύτην ἀπαγγεῖ- 
λαι, ἢ τῷ καιρῷ λύεται, ὡς νυκτὸς ἐπι- 

Τὴ Ἰριημη. 500]. νὰ]. οα, δηΐ, ᾿Ηελίοιο τχθῃάοβο. 

10. ἀμφιξελίσσης. 
375. ἔκταν ἑταῖροι] ἔκταμεν ἡμεῖς Η. ΥΥ. 

36. Ρηδύς. 
10. οι. 

θεμένων τοῖς βουσὶ τῶν ἑταίρων. Β. Ο. 
Πῶς ὁ πάντα ἐφορῶν οὐκ οἷδε πάντα ; 
ὁρᾷ, ἀλλ᾽ οὐχ ὑπὸ τὸ αὐτό. Ψα]σ. Ἔν 
πολλοῖς, ὠκὺς δὲ ἠελίῳ. ἐν ἢ (ἵν ἦ ΘΠ]. 
ΡΟᾺΒ.), ὠκὺς ἄγγελος. ΗΔ]. 375: 
Ἔκταμεν ἡμεῖς] Οὕτως αἱ ᾿Αριστάρχου. 
Η81].΄ 478. Τῆσαι δὴ ἑτάρους] Ταῦτα 
ὁ Ἥλιος πρὸς τὸν Δία ἀρώμενος λέγει, 
ὅπως ἀντιβλάψῃ τοὺς ἑταίρους τοῦ Οδυσ-- 
σέως, ὑπὸ ὧν τὰς αὐτοῦ βοῦς καὶ τὰ πρό- 

μ 7 Ν Ἵὕἵ βατα ἔκτεινόν τε καὶ ἔφαγον. Ο. 
379. Ὑπέρβιον] Βιαστικῶς, ἄγαν βιαί- 

ΤΡ Ὁ, 87. ᾿Αργῆ ῷ, ἢ ὡς. Ὁ. ῳ, 487. ᾿Αργῆτι) Λευκῷ, ἢ 

ΒΟΤΤΜ. 



118. ΧΙΙ. ΟΔΥΣΣΕΙΑΣ Μ. 485ς-τ--4ο9. 479 

Ἤέλ᾽, ἤτοι μὲν σὺ μετ᾽ ἀθανάτοισι φάεινε, 485 
καὶ θνητοῖσι βροτοῖσιν ε ἐπὶ ζείδωρον ὦ ἄρουραν" 
τῶν δέ κ᾿ ἐγὼ τώχα γήω θοὴν ἀργητι κεραυνῷ 
τυτθβὰ βαλὼν κεάσωιμι, μέσῳ ενὶ οἴνοπι πόντῳ. 

Ταύτω δ᾽ ἐγὼν ἠκουσώ Καλυψῶς ἢ ηὐκόμοιο᾽ 

ἡ δ᾽ ἔφη Ἑρμείαο διακτόρου ωὐτὴ ἀκοῦσαι. 390 

Αὐτὰρ ἐπεί Ἵ ἐπὶ νήω κατήλυθον ἠδὲ θάλασσαν, 

γείκεον ἄλλοθεν ἄλλον ἐπιστωδὸν, οὐδέ τι μῆχος 

εὑρέμενωι δυνάμεσθα" βόες δ᾽ ἀποτέθνασαν ἤδη. 

τόσην δ᾽ αὐτίκ᾽ ἔπειτα θεοὶ τέρατα προὔφαινον᾽ 
εἵρπον μεν ῥινοὶ, κρέα δ᾽ ἀμφ᾽ ὀβελοῖς ε ἐμεμύκει, 39ς 
ὀπτωλέω τε καὶ ὠμά; βοῶν δ᾽ ὡς γίνετο φωνή. 

Ἕξημαρ μὲν ἔπειτά ἐμοὶ ἐρίηρες, ἐταῖροι 

δαίνυντ᾽, Ἠελίοιο βοῶν ἐλάσαντες ἀρίστας" 
ὠλλ᾽ ὅτ᾽ ἀρ ἔβδομον ἡ ἥμαρ ἐπὶ Ζεὺς θηκε Κρονίων, 

καὶ τότ᾽ ἔπειτ᾽ ἄνεμος μὲν. ἐπαύσατο λαίλαπι θύων" 4οο 

ἡμεέϊς δ᾽ αἰ, ἀναβάντες ἐνήκωμεν εὐρέϊ πόντω, 

ἱστὸν στησάμενοι, ἀνώ θ᾽ ἱστία λεύκ᾽ ἐρύσαντες. 

᾿Αλλ᾽ ὅτε δὴ τὴν νῆσον ἐλείπομεν, οὐδέ τις ἄλλη 
φαίνετο γαιάων, ἀλλ᾽ οὐρωνὸς ἠδὲ θώλασσω, 

δὴ τότε κυανέην γεφέλην ἔστησε Κρονίων 4ος 
νηὸς ὕπερ γλαφυρής᾽ ἤχλυσε δὲ πόντος ὑπ αὐτῆς. 

ἡ δ᾽ ἔθει οὐ μάλα πολλὸν ἐπὶ χρόνον' αἶψνα γὰρ ἤλθε 

κεκληγῶς Ζέφυρος, μεγάλῃ σὺν λαίλωπι θύων" 

ἱστοῦ δὲ προτόνους ἔρῥηξ᾽ ἀνέμοιο θύελλα 

485. φάεινε] φάεινάι͵ Ἡ. 488. βοίνοπι. 2400. αὐτὴ] αὐτοῦ Υ.. 
803. ἀποτέθνασαν] ἄποτέθνασαν Ἡ. 304. τέρατα] τέραα Ἡ. ὙΥ. 
400. ὅτ᾽ ἄρ᾽ ὅτε δ᾽ Η. ὅτε δὴ ὟΥ. 402. βερύσαντες. 407. πολλὸν] πο- 
λὺν ΚΝ. πουλὺν ΡΟ ν. ϊ. 

τεφρώδει. Ψυἱρ. 488. Ζηνόδοτος, τριχ- ἐλόωντες. Ε]ἃ17], ᾿Ελόωντες (5ῖο. 6α, 
θὰ βαλών. Ἠδι]. Μη. 123. Κεά- δ8δηϊ.}} ᾿Απελάσαντες. γὰρ. 40οο. 
σαιμι] Σχίσαιμι ἢ καύσαιμι. αϊο. Λαίλαπι)] Λαΐῖλαψ ἐστὶν ἡ μετ᾽ ὄμβρον 
400. Διακτόρου]. Τοῦ διώγοντος τὰς ἀγ- σῳφοδρότης τοῦ πνεύματος. Ω. 4οὔ. 
γελίας. ὦ. 4092. Ἐπισταδόν] Ἔφεσ- ᾽Ἦχλυσε] ᾿Αχλύϊ καὶ σκότῳ περιειλήφει, 
τῶτες. δυὶρ. 504. Τέραα (Ω. Τέ- ἐπληρώθη. Ψιυϊρ. 408, Ζέφυρος] Ζέ- 

ρεα)] Σημεῖα προεσήμαινον ἐπὶ τῇ ὀργῇ φυρον τὸν θρασκίαν λέγει ὡς καὶ ἐν ἄλ- 
ἡμῖν. Β,Ω. 408. Ἐλάσαντες] Γρ. λοις. Β. 400. Προτόνους] Τὰ σχοινία 
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ΟῚ ΄ Ἢ ς Ν ᾿ “(νῷ Ψ « 7 ὠμιῴφοτερους᾽ ἱστὸς δ᾽ ὀπίσω πέσεν, Ὁπλῶ τε πάντα 

ΟΔΥΣΣΕΙΑΣ Μ. 41ο---423. 18. ΧΙ]. 

41το 
» ἊΝ ΄ Ὑ ς 3. δ, ΟΝ Νε εἰς ἄντλον κατέχυνθ᾽" ὁ ὃ ρον στρυμνὴ ενι γήι 

-- 7 ἂ ἃς ι΄, ἃ ἢ » -5} 
πλήξε κυβερνήτεω κεφωλήν, σὺν δ᾽ ὀστέ ἄρωξε 

πάντ᾽ ἄμυδις κεφωλης" ὁ δ᾽ ἄρ᾽ ἀρνευτῆρι ἐοικὼς 
ζ΄ Ἀν, εὐ» νς ᾽ ΄, κάώππεσ᾽ ἀπ᾽ ἱκριόφιν, λίπε δ᾽ ὀστέω θυμὸς οὐὑγήνωρ. 
ἯΝ ἄν 9 δα 

Ζεὺς δ᾽ ἄμυδις βρόντησε, καὶ ἔμβαλε νηὶ κεραυνόν" 415 
ἡ δ᾽ ἐλελίχθη πᾶσω, Διὸς πληγεσω κερώυνῷ, 
ἐν δὲ θεείου πλῆτο". πέσον δ᾽ ἐκ νηὸς ἑταῖροι. 
οἱ δὲ κορώνησιν ἴκελοι περὶ νῆα μέλωινων 
κύμωσιν ἐμιφορέοντο' θεὸς δ᾽ ἀποαίνυτο νόστον. 

δος Ἂν » Ν ἃς ᾿" ᾽ ᾽ Ἵζ, 5 5 Ν να 

αὐὑτῶρ ἐγὼ διὰ γηος εφοίτων, οφρ ὥσοὸ τοίχους 
κε 2 7, ἊΝ ᾿ ἂν »» οο 

λῦσε κλύδων τροπίος᾽ τήν δὲ ψιλὴν φερε κυμα. 

ἐκ δέ οἱ ἱστὸν ἔαξε ποτὶ τρόπιν" : Ν 

420 

- οἰκ , Ε] 

αυταρ ἐσ τῳ 

ἐπίτονος βέβλητο, (βιοὺς ῥινοῖο τετευχώς" 

4128. βεξοικώς. 415. ΤαΤθαν ΔΠΠχυϊα 'ῃ νοσα ἄμυδις ΠΡ ΥΑΥ 5; 564 
Πος ΘΠ) 88] 06 ν  τ]5886. νἱάθο, 46. βρίγιζι, ᾿θἶ8 ἃἂπ ἈΒΡΘΙΓ 6888 ἀθθογοῖ, 
ἀυθδιςαίιπι 6556 ἀἰοοσο Η. ΡΟΗΒ ΒΚ, 
χος . 4:21. ψιλὴν] φίλην Ν, 

420. τοίχους] τεῖ- 
10. ἔαξε] ἄραξε οἱ 

418. Βίκελοι. 
422. ἐκ] ἐν Ν. 

ΒΙΡΓαβοῦ, ἔαξε συνέτριψεν Η.., φιοτγιιη ΠΟΟ σογΐθ ἸΠ οΥΡΥΘ δηγθηζιιΠι οϑύ, ἴοτ- 
4556 οὐ ΠΠ]υ4. ΡΟΙ Β, ἄραξε ΨΥ. 

τὰ κατέχοντα τὸν ἱστόν. α]ρ. 410. 
Ἱστὸς δ᾽ ὀπίσω πέσεν] Πρὸς τῇ πρύμνῃ, 

διὸ καὶ ἔπληξε τὸν κυβερνήτην. Β. 
41ι. Εἰς ἄντλον κατέχυνθ᾽] Εἰς τὸν τό- 
πον τῆς ἀντλίας. Β. Αντλον] τὴν ἀν- 
«λίαν εἰς ἣν ἐγχέεται τὸ κατηθιζόμενον 
εἰς τὴν ναῦν ὕδωρ. Ψαϊρ. 412. Πάντ᾽ 
ἄμυδις κεφαλῆς ([πιπηο 8 ᾿Αρνευτῆρι)} 
Ἤτοι ἐπὶ κεφαλῆς νηχομένῳ κολυμβητῇ, 
παρόσον τὸ ἀρνίον πάντοτε ἐπὶ κεφαλῆς 

περιπατεῖ καὶ πηδᾷ. ΒΒ. Αρνευτῆρι] 
κυβιστῆρι, ὀρχηστῇ. ]ρ. 415. Ζεὺς 
δ᾽ ἄμυδις βρόντησε] ἽἍΔμα τῷ ταῦτα γε- 
νέσθαι ἐβρόντησε. ὦ. 417. Θεείου] 
Θείου πυρός. εἴ γε ἀπὸ τοῦ θεΐου 
(50. θείου) διαίρεσιν, διατί τὸ θεΐου 
(5οτ. θεείου) διὰ διφθόγγου : φα- 

10. ἔοι. ἔξαξε. 

Ν ε «ὦ -» ε “ 
μέν, ὅτι πλεονασμὸς ἐστι τοῦ ε, ὡς εἷς, 

7 ἕεις. 9. ᾿Ἐνέπλητο δὲ θείου, ἤτοι τεσ- 
φίου ἃ, ΒΒ, Θεείου]ῇ] Θείου. Κατα- 

στρέφει δὲ εἰς τὸ πυρὸς κεραυνίου. Ψψυϊρ. 
Πέσον δ᾽ ἐκ νηὸς ἑταῖροι] "Ἐῤῥειψαν ἑαυ- 
τοὺς εἰς τὴν θάλασσαν. Β. 451. Τρό- 

πιος] Τρόπις τὸ κατώτατον .ξύλον περὶ ᾧ 

σχίζεται τὸ κῦμα. αν. 422. ἱστὸν 
Ε 75»5ε 9." ἈΝ Ν ,ὔ 
ἄραξε] Συνέῤῥηξε αὐτὸν πρὸς τὴν τρόπιν 

τὸ κῦμα. Ἐ. Αἱ ᾿Δριστάρχου καὶ αἱ πλεί- 
ους ἄραξε. Ζηνόδοτος δὲ ἔαξεν. Η 1]. 

423. ᾿Ἐπίτονος) Ὃ ἱμὰς, ὃς ἤρτηται μὲν 
τοῦ ἱστοῦ, διὰ δὲ αὐτοῦ ἑλκόμενον τὸ κέ- 
ρας ἀνάγεται πρὸς τὸν ἱστόν. ἀλλὰ (50Γ. 
ΕΣ ε 7 Ν 7 » 

Αλλως.) ὁ συνέχων τὸ κέρας καλῶς 

(8ογ. κάλως). ὦ. Ὃ ἀνέλκων τὸ κέ- 
ρᾶς ἱμὰς πρὸς τὸ ὕψος τοῦ ἱστοῦ. Ῥα]. 

' Ήδπο νοσδΡ}}1} ἔογ χα ΠΟΠααπὶ ᾿πγθηΐ : ΔΓ ΠΟΥ ΘΌΓΘΙῺ σεαφίου (νϊ4. Ὠποδηρ,. 
Υ͂. σεάφη, οἵ ϑο)ιποῖά, ν. βεώφιον), πΪδ81 ἰηΐγα οἴΐδπη δὰ ξ΄, 207. Ἰορογοίαν σεσφίου. 
ΒΌΤΤΜ. 
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τῷ ῥ᾽ ἄμφω συνέεργον ὁμοῦ τρόπιν 79ε καὶ ἱστόν᾽ 

ἑζόμενος δ᾽ ἐπὶ τοῖς, φε όμην ὀλοσῖς ἀνέμοισιν. 4525 
Ἔνθ᾽ ἡ ἮΝ Ζέφυρος μεν ἐπαύσατο λαίλαπι θύων" 

Ἴλθε δ᾽ ἐπὶ Νότος ὠκώ, φέρων ἐμῷ ἄλγεα θυμῷ, 

ὀφρ᾽ ἔτι τὴν ὀλοὴν ἀνωμετρήσαιμι Χάρυβδιν. 

παννύχιος φερόμην, ἅμα δ᾽ ἠελίῳ ἀνιόντι 

Ἴλθον ἐ ἐπὶ Σκύλλης σκόπελον, δοινί τε Χάρυβδιν. 439 
ἡ μεν ἀνεῤῥοίβδησε θαλάσσης. ὡλμυρὸν ὕδωρ᾽ 
αὐτῶρ εγὼ ποτὶ μωκρὸν ἐρινεὸν ὑψόσ᾽ ἀερθεὶς 
γῳ σροσῴφυς ἐχόμην, ὡς νυκτερίσ᾽ οὐδέ σή εἰχον 

οὔτε στηρίξαι, ποσὶν ἔμπεδον, οὔτ᾽ ἐπιβῆναι. 

ῥίζαι γὰρ ἑκὰς ἤσαν, ὠπήωροι δ᾽ ἔσαν ὄξοι, 435 
μωκροί, τε, μεγάλοι τε, κωτεσκίωον δὲ Χάρυβδιν. 

νωλεμέως δ᾽ ε ἐχόμην, ὄφρ᾽ ἐξεμέσειεν ὁ ὀπίσσω 

β ἱστὸν καὶ τρόπιν αὖτις" ἐελδομένῳ δέ μοι ἦλθεν 

ἀψ" ἥμος δ᾽ ἐπὶ δόρπον ἀνὴρ ὠγορηθεν ἀνέστη, 

424. δἼ γ᾽ Ν. 
ν. 1. εἶχον ὙΨ, 10. βέκας. 

1 Ἱμὰς, ἤτοι ὁ τῶν κεράτων δεσμιός. 
ἢ ὃ ἱμὰς, ὁ πρὸς ἄκρῳ τῷ ἱστῷ, δι’ οὗ τὸ 

ἄρμενον (64. δηΐ. ἕρμιον) ἀνέλκεται. 
Ουΐρ. 426. ΘΥΕ. ὥρμα. νυ]ρ. οἡ. 

δηΐ, 427. Ἦλθε δ᾽ ἐπὶ νότος] Οὐχ 
ὡς ἐναντίος τῷ ζεφύρῳ, ἀλλ᾽ ὡς χειμά- 

σαι δυνάμενος. Ὁ. 428.᾽ ὈφΡ ἔτι τὴν 
ὀλοήν] Ὅπως καὶ ταύτην τὴν ἡλοὴν Χά- 
ρυβδιν ἀναμετρήσω καὶ διέλθοιμι, καὶ εἰς 
νοῦν λάβοιμι, καὶ ἀναθεωρήσαιμι. Ἐ. 9. 

55.5.2. Ποξὶ μακρὸν ἐρινεόν Πρὸς τὴν 
μακρὰν συκῆν, ἥν εἶδον πρὶν εἰς τὸ τῆς 
Ι Σκύλλης σπήλαιον, ἐπαρθεὶς καὶ κρατή- 

σας ταύτης, ὅπως μὴ καταπνιγῶ ὑπὸ 
τοῦ θαλασσίου ὕδατος. Ω. 435. Ῥῖζαι 
γὰρ ἑκὰς ἦσαν» Γρ. εἶχον. Ἠ41]. Ἐἶ- 
χον] ᾿Αντὶ τοῦ ὑπῆρχον. νυὶρ. ᾿Απήω- 
ροι] ᾿Απηωρημένοι, ἀπηρτισμένοι ἔξω τοῦ 
“δκοπέλου. ἔδειξε δὲ ἐναργῶς τὸν κρεμά- 
μένον. ἢ πολὺ ἀλλήλων διεστηκότες. ἢ 
ἵἴποθεν. Β. Ω. Ἤτοι ἀπηρτισμένοι. 
πολὺ ἀλλήλων διεστηκότες. οἷον ἡγρρεῖνς 

ΜΟΙ Υ. 

1ἢ. συνέξεργον. 

438. 
435. ἦσαν] ἔσαν Ὗ. ἔσσαν το 

ἐξελδομένῳ. 

ρούμενοι. ἢ ἄποθεν. αι]ρ. 4536. Μακ- 
ροί τε] Τὸ μακροὶ πρόκειται ἵνα σημαί- 

"» 
γῃ τὸ ἀπήωροι. ὡς γὰρ μακροὶ ὄντες 
πὰ ε ,ὔ ΕῚ -“ ἤν. Ν ἈΝ Ις πόῤῥωθέν εἰσι τοῦ σκοπέλον. τὸ δὲ μεγά- 

λοι πρὸς πίστιν τοῦ δύνασθαι, βαστάξαι 

τὸν ἥρωα. 
ῥᾳδίως κάμπτεται εἰ μὴ ὦσι παχέα. Ω,. 
439. Ἦμος δ᾽ ἐπὶ δόρπον] Ὡς δὲ δικασ- 

- ͵ 

πόλος ἀνὴρ κρίνων πολλὰ νείκεα νέων δι- 
’ ν Ἐν ρον 9 ΕΣ ἂν ὅ 

καζομένων, ὄψε ἀπὸ τῆς ἀγορᾶς ἀνέστη 
-»"Ἢ Ὁ Ν 

ἐπὶ δεῖπνον ἐλθὼν, τῆμος, ἐν τοσούτῳ δὴ, 
Ἀ , .“ Ν δ᾽ ε , Ν ε 

τὰ ξύλα τῆς νηῦς, ἤτοι ἢ τρῦπις καὶ ὁ 
-“ , 

ἱστὸς, ἐφάνησαν ἐξεμηθέντα τῆς Χαρύβ- 

δεως. Ω. Ἔν πολλοῖς ἐδιστάχθησαν οἱ 
στίχοι, διὰ τὸ, Τρὶς μὲν γάρ τ᾽ ἀνίησιν 
ες δ΄, Ν τὰ Ν ἐπ᾿ ἤματι (ϑιρΓὰ ΤΟ 5. ΟΌΣ να.) καὶ 
γὰ 7 ε “ ψνθυ , , ε ἐδείχθη ἑδυτῷ τὰ ἐναντία λέγων ὃ ποιὴ- 

τής. νῦν γὰρ ἅπαξ μόνον καὶ ἀναβάλ- 

λει καὶ ἀναῤῥοφεῖ" ἡμεῖς φαμὲν ἥμαρ 
τὸ νυχθήμερον, στε δι᾽ ὀκτὼ ὡρῶν τρεῖς 

Ἤτοι ἀπὸ 

τὰ γὰρ μακρὰ τῶν ξύλων 

γενέσθαι τὰς ἀναδόσεις. ᾧ. 
-“ “ὦ "ν ΩΣ . 

τῆς πρωΐας ἐκρατοῦντο ἔνδον τὰ δοῦρα ἕως 

ϑ.ω 
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κρίνων νείκεα σολλὰ δικωζομένων αἰζηῶν, 

ΟΔΥΣΣΕΙΑΣ Μ. 44ο---45ο. 118. ΧΙ]. 

440 
τῆμος δὴ τά γε δοῦρω Χαρύβδιος. ἐξεφαάνθη. 

ἡκώ δ᾽ ἐγὼ καθύπερθε πόδως καὶ χεῖρε φέρεσθαι, 

μέσσῳ δ᾽ ἐνδούπησα παρὲξ περιμήκεω δούρω, 

εζόμενος δ᾽ ἐπὶ τοῖσι δήρεσα χερσὶν ἐμῆσι. 

Σκύλλην δ᾽ οὐκ ἔτ᾽ ἔασε πατὴρ ἀνδρῶν τε θεῶν τε 445 
εἰσιδέειν᾽ οὐ γάρ κεν ὑπέκφυγον αἰπὺν ὄλεθρον. 

Ἔνθεν δ᾽ ε ἘΜ ΒΡ φερόμην᾽ δεκάτη δέ με νυκτὶ 

γῆσον ες ̓ Ωγυγίην πέλασαν θεοί: ἔνθα Καλυψὼ 

νωΐει εὐπλόκωμος, δεινὴ θεὸς, αὐδήεσσα" 

ἥ μ' ἐφίλει τὶ ἐκόμει τε. τί τοι τάδε μυθολογεύω : 459 
ἤδὴ γάρ τοι χθιζὸς ἐμυθεόμην ἐνὶ οἴκῳ 

442. χεῖρε] χεῖρω Ν. 
ΨοΪυΕ ἰοτγίαβϑθ ΠΠὈγασΙ15. ἐγδούπησα : 
478. ΠΟ ΠΟῚ Π]ΘΏ,]ΗΪ. 
ἔλντλῳ, ΡΟΒ 5. 

447. ἔνθεν δ ἔνθα δ᾽ Η. 

τοῦ γεύματος. καὶ ἄλλως, ἐν τόσῳ ἐφά- 

γησαν τὰ δοῦρα ἀπὸ τῆς Χαρύβδεως, ὡς 
. 9 ΄ὔ 5. ὡἧἥς ἈἘΠς ΄ , ὅταν ἐστράφη τις ἀνὴρ ἐπὶ δόρπον κρίνων 
κατὰ τὴν ἀγορὰν, τουτέστιν ἐν τῷ και- 
ρῷ τοῦ γεύματος. Ὁ. ᾿Ἐπὶ δόρπον] ᾿Επὶ 
τὴν δειλινὴν ὥραν. Ψυΐρ. (Βαγη65.) 
441. Τὰ δὲ δοῦρα, ᾿Αρίσταρχος. Η 41]. 
443. Μέσσῳ δ᾽ ἐδούπησα Τὸ ὅλον, περὶ 

. Ἶ , ε Ι 7 3 7, 
τὰ μακρὰ ξύλω πεσὼν ψόφον ἀπετέλεσα. 

Δούπησα) Πεσὼν ψόφον ἀπετέλε- 
σα. Παρὲξ περιμήκεα δοῦρα] Τὸ ὅλον, 
περὶ τὰ μακρὰ ξύλα. νυ ΐρ. Παρέξ] 

᾿Αντὶ τοῦ ὀλίγῳ ἄπωθεν τῶν ξύλων" εἴς- 
᾿ ς Ν Ν 7 εὐ δὰ δ κ ωθς γὰρ ὁ ποιητὴς τὸ παρέξ ἐπίῤῥημα 

αἰτιωτικῇ συντάττειν 5. Παρὲξ ἅλα φύ- 
7 7 

κος ἔχευεν (Β. ἔχευον. 1]. «΄. 7.) ἀντὶ 
““΄ 5. » -Ὁ “4 ὦ . Ν 

τοῦ ολίγον ἔξω τῆς ὥλὸς. Καὶ ἡ μεν πα- 

ρὰ σημαίνει ὅτι πλησίον τῶν ξύλων καὶ 
Ἴ “ΝΡ ΞΔ Ὁ ΕἸ 5, ΕΣ 

παρ᾽ αὐτὰ ἐπεσεν, ἡ δὲ ἐξ ὅτι οὐκ ἐπάνω 
-Ὁ ,, ων, ἈΝ Ἃ » 4 Ἂ “Ὁ 

τῶν ξύλων" ἐπεὶ Καν ἐπληγὴ τὸ σῶμα" 
5, »»)9 Ἁ Ψ ἌΝ “ἷ μ᾿, 
ἀλλ᾽ ὅτι μικρὸν ἔξω αὐτῶν. ἔστιν οὖν 

445. 446. ἀποϊη 18 ἱπο]αῖς ὙΥ, 

451. τοι] τοι Η. 

443. μέσσῳ δ᾽ ἐνδούπησα] μέσω͵ δ᾽ ἐ᾿δούπησα Ἡ,.. 
564 φιηᾶ ἢϊα οοάθχ ἰθραῖ ᾿πἴτγα ο΄. 

Οοτῖθ αὐ!άθη) ἐνδούπησε πα θοῦ ΑΡΟ]]ΟΠ 5. ν. 
446. ἐσεξιδέειν. 

10, βοίκῳ. 

ἀντὶ τοῦ ἔπεσον πλησίον μὲν τῶν ξύλων, 
ἐκτὸς δὲ αὐτῶν, εἶτα ἐπινηξάμενος ἐγγὺς 

αὐτῶν ἐγενόμην καὶ κατέσχον. ἢ. Ω, 
ΟΝ 5βοοϊ. οἱ ᾿ Ηόγη, ᾿θο ἘΠ νος 
444. Διήρεσα] ᾿Απεσπασάμην ταῖς χερ- 
σὶ τὸ ὕδωρ. ὥσπερ κώπαις τοῖς χερσί μου 
διενηξάμην. Ἄαϊρ. 445. Σκύλλην δ᾽ 
οὐκ ἐτ᾽ ἔασε] Νοθεύονται δύο (ἢοΟ 6Χ 
Ηδ81]. φαυοαφιθ ῬΟἨΒ.). τί γὰρ εἰ 
εἶδεν ὅπου οὐ δύναται ὁρμᾷν ἡ Σκύλλα, 
ἀλλ᾽ ἐνίδρυτωαι τῷ σπηλαίῳ; ὡς ἐκ τῶν 
λόγων τῆς Κίρκης ἔστι μαθεῖν. εἰ γὰρ 
ἐβούλετο διὰ τῆς Χαρύβδεως πλεῖν ὁ 
᾽Οδυσσεὺς, οὐκ ἂν ἠδικήθη ὑπὸ τῆς Σκύλ- 
λης, ὡς οὖν ἡμμένης (8οΓ. ὡς ἀνημμένης) 
τῷ σπηλαίῳ. ἢ τάχα, ἐμὲ οὐκ εἴασεν 
εἰς αὐτὴν ἰδεῖν, ἀλλὰ διεξεπέρασα. Ὁ. 
Εἰσιδέειν] ἰδεῖν, συντυχεῖν. Ψα]ρ. 447. 
Δεκάτῃ δέ με] Οὐ δεῖ ζητεῖν πῶς διω- 
καρτερεῖ ὃ ἥρως, εἰπούσης τῆς ᾿Αθηνᾶς, 
Αὐτὰρ ἐγὼ θεός εἰμι διαμπερὲς ἥ σε φυ- 

χα ΨΙά, βαρτα 50}01.27γ6. ΒΌΤΤΥΤΜ. 



118. ΧΙΙ. ΟΔΥΣΣΕΙΑΣ Μ. 451-τ, 453. 48 

7 χ 7 » 7 » Ν »᾿ ᾽ν» 

σοι τὲ Καὶ ἰφθίμη ὡλόχω" ἐχθρὸν δὲ μοι ἐστιν 

αὖτις ἀριζήλως εἰρημένω μυθολογ εύειν. 

452. ἐχθρὸν] αἰσχρὰ Υ͂. 

λάσσω Ἔν πάντεσσι πόνοισι (ν΄. 47.). παρ Ὁμήρῳ δισσολογίαι κατὰ τέχνην 
ψυ]ρ. 453. ᾿Αριζήλως] ᾿Αριδήλως. οὐ καὶ χρείαν προέρχονται. , ᾿Ἐκδήλως. 
γὰρ ἐκτέταται ὁ ζῆλος. δῆλον οὖν ὅτι αἱ Ψιυϊρ. 
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